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  تقديم

  د حسنني هيكلمحم

  

ًموقع متميز ىف مجال املعلومات، بدءا من البحث عنها وتوثيقها وتسجيلها، " محمد حمدى"لألستاذ 

  .فذلك هو العمل الذى تخصص فيه ومارسه باقتدار لسنوات طويلة

، تلك السنوات "األهرام"عندما سعدت به عضوا ىف هيئة تحرير " محمد حمدى"وبداية فإننى عرفت 

 حاول املساهمة ىف دفع موجة جديدة عىل –أكرب تجمع صحفى وأدىب وفنى وتكنولوجى التى شهدت 

  .مجرى حركة التنوير والتقدم املتواصلة ىف التاريخ املرصى الحديث

كانت املعلومات عنرصاً شديد األهمية ىف دعم ومساندة أى فكر متطور، لكن ثورة املعلومات كانت 

ا بني الحاجة إىل تدفق للمعلومات غزير، وما بني وسائل لفض رسها ما التزال ىف بدايتها األوىل، لكنه م

ٍ فإن الجهد اإلنساىن وبدرجة عالية من الكفاءة، ومبستوى عال من –تزال وعدا عند بشائره األوىل 

  . كان عليه أن يعوض بإخالص فجوة انتظار حساسة وقلقة–املسئولية 

ون، تكفلوا بجهودهم أن ميألوا الثغرة الناشئة بني وزمالء له كثري" محمد حمدى"وهنا دخلت مدرسة 

 واقع طلب متزايد عىل املعلومات من ناحية، ومن ناحية أخرى انتظار ثورتها توفق بني طلب –واقعني 

  !!متزايد ووعد يتحرك
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، فقد كان من حسن الحظ أنه توىل مسئولية مكتبة "األهرام"خدمة " محمد حمدى"وعندما ترك 

لكربى، ألنه هناك متكن من إضافة أكدت دوره ىف دنيا املعلومات، ألنه استطاع أن يجعل املكتبة القاهرة ا

  :مزيجا من مقر ونبع

  .مقر لجهد اليتوقف عن البحث

  .ًونبع لفيض قادر دوما عىل الضخ

من قبل، لكنه مل يرض باالبتعاد " األهرام"أن يرتك مكتبة القاهرة كام ترك " محمد حمدى"وحان لـ 

 وحيويتها الهادرة كل لحظة، وقد راح يحاول، وأظنه عىل حق، فالحياة ليست عمراً ن دنيا املعلوماتع

ًباإلضافة طول الوقت مناءا وخصبا( ولكن العمر هو الحياة املتجددة –) بعدد السنني( ً.(!!  

هتامم  شاهد صادق عىل مقدرة رجل عىل مواصلة دور اليتوقف، وعىل االعمل املرجعىوأخرياً فهذا 

  .اليخفت نشاطه، وعىل زيادة جديدة وإضافة مفيدة ىف املجال الرئيىس ملحيط املعرفة املتسع باستمرار

  

                                          

  محمد حسنني هيكل                                                                
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  مقدمة

  

إعتزازى باإلنتامء إىل مهنة املكتبات واملعلومات ومامرستها عرب نصف لقد كان من دواعى سعادىت و

العلم الذى تلتقى عند حدوده جميع أنواع املعرفة "قرن أن جاء ىف أحد  تعريفات علم املعلومات إنه 

  ".األنسانية

وقلت ىف نفىس وهل هناك أسمى أو أروع من أن أقف عىل هذا الجرس الذى تتدفق من حوله منارات 

  .عرفة اإلنسانية ومثار حضاراتها ومحصلة إنتاجها الفكرىامل

ولقد كانت هذه املعاىن هى قوة الدفع املاثلة أمامى دامئا لإلسهام ولو بجهد متواضع ىف الوفاء 

  .بإحتياجات الباحثني وتوفري خدمات املعلومات واملراجع املطلوبة من أجل تحقيق التقدم والتنمية

أخبار اليوم، ( املرصية ال املكتبات واملعلومات سواء ىف املؤسسات اإلعالميةوطوال سنوات خربىت ىف مج

أو ىف ) مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة: (أو ىف املؤسسات األكادميية) التلفزيون املرصى، األهرام

، )يونسكوال(أو ىف املؤسسات الدولية ) جامعة الدول العربية، جهاز تلفزيون الخليج: (املؤسسات األقليمية

إستلفت نظرى أن عددا كبريا من أسئلة الباحثني تبدأ بأداة  .)مكتبة القاهرة الكربى(أو ىف املكتبات العامة 

  . ملعرفة تواريخ متعلقة باألحداث والوقائع واألشخاصمتى؟اإلستفهام 

ذا النوع من طلوبة عىل ه الكفاءة امل تجيب بالرسعة أووالحظت إنه اليتوافر لدينا مراجع أو تقاويم

وإذا توفرت بعض  ،املرصى خاصةشأن العرىب عامة أو  توافرت مراجع أجنبية فإنها ال تعتنى بالوإذا، األسئلة

ىف مثل هذا (عىل غرار باب عىل مجرد رسد لألحداث ىف تسلسل زمنى  املراجع العربية القليلة فإنها تقترص

ل هذا العمل بإعداد كشاف هجاىئ موضوعى الذى يحتل مساحات ثابتة ىف الصحف دون استكام) اليوم

  .لوقائع املدرجة ىف الثبت الزمنىيكون مبثابة املفتاح الذهبى إلسرتجاع تاريخ األحداث وا

وإىل جانب إفتقار املكتبة العربية إىل هذا النوع من األعامل املرجعية فقد برزت الحاجة ـ ىف بداية عمىل رئيسا 

 إىل إعداد جدول زمنى باألحداث عندما طلب منى الكاتب الكبري األستاذ 1966عام لقسم املعلومات بجريدة األهرام 

   يوميا للنرش ًأن أعد أجندة باألحداث لتكون بابامحمد حسنني هيكل رئيس مجلس اإلدارة ورئيس تحرير األهرام وقتئذ 
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جتامعات مجلس التحرير ، ثم دعاىن األستاذ هيكل بعد ذلك لحضور إ)ىف مثل هذا اليوم(باألهرام بعنوان 

الذى كان يعقد يوميا برئاسته لتنبيه التحرير مسبقا للمناسبات واألحداث الهامة حتى يتسنى إعداد 

 واالجتامعاتوأضفت إىل أجندة األحداث املاضية أجندة للمؤمترات . موضوعات توثيقية عنها باألهرام

  .وللتهيئة لتغطيتها صحفيا الفرتات القادمة للتذكرة بها خاللواألحداث التى ستحدث 

 أسس األستاذ محمد حسنني هيكل وحدة 1970 سبتمرب 28وبعد رحيل الرئيس جامل عبد النارص ىف 

وكلفنى األستاذ هيكل بإعداد خطة التوثيق، وكمدخل أساىس . أبحاث باألهرام لتوثيق عهد عبد النارص

 والزيارات واالجتامعاتاإلنجازات واملؤمترات زمنيا بإلعداد الدراسات طلب منى إعداد قامئة يوميات مرتبة 

 28 التى قام بها الرئيس عبد النارص طوال فرتة رئاسته وحتى رحيله ىف والخطب وكافة التحركات واألعامل

  .1970سبتمرب 

وإضافة إىل ذلك فقد قمت . د النارصوبالفعل قمت بإجراء دراسة وخطة لتوثيق عهد الرئيس عب

ىف األهرام طوال فرتة " برصاحة"قاالت األستاذ هيكل التى كانت تنرش بعنوان بإعداد كشاف تحليىل مل

لمعلومات الرئيس جامل عبد النارص والتى كانت متثل ليس فقط أهم تحليل سياىس بل أبرز مصدر ل

  .واألخبار ىف تلك الحقبة

رئيسا ملكتبة وسبق ىل قبل ذلك إعداد عملية التكشيف لصحيفة األخبار عىل شكل بطاقى عندما كنت 

، كام أرشفت عىل إعداد وإصدار كشاف صحيفة األهرام الذى كان يصدر عن مركز 1960-  1957أخبار اليوم 

 األستاذ صالح - برعاية األستاذ محمد حسنني هيكل -1969األهرام للتنظيم وامليكروفيلم الذى أسسه عام 

مد يوسف كبري مصورى األهرام وعميد القاىض مدير املركز وأشرتك معه ىف تأسيس املركز األستاذ مح

  . ومحمد حمدى رئيس قسم املعلوماتاملصورين الصحفيني

وكان أستاذى الدكتور محمود الشنيطى قد .  عاما77كام أعددت كشافا ملجلة الهالل العريقة  ىف 

ف الكشاف التحليىل للصح"أختارىن قبل ذلك للعمل عضوا ىف لجنة الفهارس العربية التى كانت تصدر 

دليل نسقى منهجى لألفكار أو "  بأنهف ىف نطاق خدمات املعلوماتويعرف الكشا" واملجالت العربية

 الفكرى واملعلومات أو مجموعة الوثائق أو اإلنتاجاملفاهيم أو املصطلحات التى تشتمل عليها أوعية 

تبة وفقا لتسلسل قواعد البيانات حيث يتم التعبري عن هذا املحتوى الفكرى ىف شكل مداخل كشفية مر

  قضايا أو أسامء األشخاصقابل للبحث كالرتتيب الهجاىئ أو الزمنى أو الرقمى لرؤوس املوضوعات وال
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وتكون املداخل مصحوبة ببيانات تحدد هوية الوثائق وأماكن إختزانها ويتم نظام التكشيف . واألماكن

ات لخدمة ملحتوى املوضوعى ألوعية املعلوممبجموعة من اإلجراءات اليدوية أو اآللية املتبعة ىف تنظيم ا

  ."أهداف اإلسرتجاع والبحث

ؤالت هل الزمان مطلق؟ كام قال وميثل قاموس التواريخ مرآه للتاريخ عرب الزمان، وهنا تربز تسا

 رابعا لألشياء ىف نظرية ؟ وكيف أصبح الزمان بعدآ"إينشتني"، أو هو نسبى كام ذهب إىل ذلك "نيوتن"

  ؟النسبية

 وهذا التصور ميكن أن يتخذ أشكاال. عات تصور ما عن زمن مىض، وعن أسالفهمى كل املجتمولد

 ، الحوليات التى تسجل األحداث عاما إثر سالالت النبالء،قوائم اآلرسات الحاكمة، أنساب امللوك: عديدة 

روى األحداث وفقا ، اآلساطري، الكتابات التاريخية التى ت التى تحتفل باإلنتصارات العظيمةعام، اآلثار

  .لتسلسلها الزمنى، والحكايات امللحمية عن األبطال واألسالف، أو القصص الدينية عن أصول النشأة

ى عىل الحارض فهى تضفى املعن" التواريخ املتداوالة"املجتمعات ىف حاجة إىل مثل هذه ذلك أن 

نية ، أو القانون أو الرشيعة  الديالقية األخ، وتؤسس ما هو خري ىف السننبالرجوع اىل املاىض، وتحدد الهوية

  .بالرجوع إىل ما يقدسه الزمان

  :معايري االختيار وحدود التغطية

يحدها حدود زمنية أو مكانية وال يحكم اختيار   رحبة اآلفاق اليغطى قاموس التواريخ بانوراما

أرساه عامل املكتبات  عىل مبدأ االختيار ىف سياسة اعتمدتاألشخاص واألحداث معايري محددة، وإمنا 

 مقتنيات اختيارضمن قوانينه الخمسة والتى ذهب فيها إىل أنه عند " رانجاناثان"الربيطاىن الهندى األصل 

 اقتناءه طلب كتاب ما يربر احتامل، ويعنى ذلك أن يكون "لكل قارئ كتابه، ولكل كتاب قارئه"املكتبة أن 

  .حتى لو طلبه قارئ واحد طوال عمر املكتبة

من كثافة األسئلة  واقع خربىت من عمىل بأقسام املعلومات الصحفية لسنوات طويلة وما الحظته ومن

ً كام ونوعاعن تواريخ أحداث وشخصيات دفعنى ذلك كله إىل توسيع نطاق االختيار وبناء قاعدة بيانات .. ً

  . محتملة تتعلق بالتواريخاستفساراتقوية لتوفري اإلجابة عن أى 
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املتصلة  الجديدة واالهتاممات السائدة حول الحقائق واإلشارات االتجاهات أن أتبع ولقد حاولت

برموز وقادة الفكر والثقافة   العلمية والتكنولوجية بأكرث من تلك املتعلقة بالحروب واملعارك، واملتصلةباالنجازات

وقد بدت النتيجة  ،روب والدمار بقادة الحك املتعلقةٍ واالجتامعية بأكرث من تلاإلنسانيةىف مجاالت العلوم 

 .ًلذلك املنهج خليطا من األشخاص واملوضوعات واألحداث

ويتوقف . ًجامعا ن شامالًًوالشك أن مرجعا بهذا الحجم البد أن يتضمن مختارات فقط ويتعذر أن يكو

 إيقاع ، وما يصاحبها من رسعةٍنجاحه عىل مدى مايعكسه من اإلهتاممات واالحتياجات البحثية املعارصة

ويعرف أى باحث مدى صعوبة إكتشاف أو تحقيق تاريخ مشكوك فيه، حتى لو كان . األحداث أو تباطئها

ًتاريخ ميالد أو وفاة شخص معروف، فإنه كثريا ما يكون مثارا للشك ً.  

ًوما ميكن أن يعد جزءا  ، هو تقدير القيمة الباقية للامدةمواد القاموس يظل  عىل أن األساس ىف إختيار
  .ن التاريخ، وما يحتمل أن تقىض الحاجة بالرجوع إليه وتتبعه لغاية البحث أو أية غاية أخرى عمليةم

  : ينءجزويتكون قاموس التواريخ من 

  ىف ترتيب يا يوميات األحداث وتواريخ مواليد ووفيات األشخاص وتدرج كلها يومالجزء األوليتضمن 

 . التاريخزمنى عىل مدار العام من يناير إىل ديسمرب عرب

ويضم هذا الجزء معلومات عن تاريخ ميالد ووفاة الشخصيات، ومعلومات تاريخية من األحداث 

  .واملوضوعات

، ورؤساء الوزارات، امللوك والحكام والرؤساء(ويلحق هذا الجزء بقوائم مرجعية رسيعة عن تاريخ مرص 

الدول ثم قوائم باليوم الوطنى لدول ، وبعض متعلقة باألمم املتحدة(م تواريخ ثم قوائ) األزهروشيوخ 

وإسهامات العلامء واملفكرين العرب ىف الحضارة  ،واالكتشافاتوجوائز نوبل، واملخرتعات،  العامل،

  .)اإلنسانية، وقامئة األيام العاملية

  كشافا قاموسيا موضوعياالجزء الثاىنيتضمن ً ً شخاص ىف قامئة  يجمع املوضوعات والقضايا واألحداث واألً

 . اىل التواريخ املتصلة بهذه املوضوعاتًجائية موحدة مشرياه

ويعترب هذا الجزء الثاىن من القاموس الهجاىئ هو اإلضافة الحقيقية واألداة الفعالة التى متيز هذا العمل 

  .حيث يحقق هدفه األساىس بتيسري إسرتجاع أى تاريخ ىف أقرص وقت وبأقل جهد
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 بعميق عرفاىن وزمالىئ وأرسىت الذين ساهموا ىف إثراء هذا العملوأتقدم إىل كل أساتذىت وأصدقاىئ 

وإمتناىن، واخص بالشكر الكاتب الكبري واألستاذ الجليل محمد حسنني هيكل الذى وجهنى إىل إعداد هذا 

والشكر موصول إىل عائلتى الصغرية زوجتى عنان . عملالالقاموس وشجعنى عىل إنجازه ىف جميع مراحل 

يئة الجو ىل إلنتاج هذا العمل وإىل إبنى تامر محمد حمدى أخصاىئ املعلومات والباحث ىف الديدى عىل ته

.  عىل مساعدىت ىف مراجعة الربوفات"داليا"وإىل أبنتى  ،ة القاهرة الكربى والكاتب الصحفىالتاريخ مبكتب

 الذى عاوننى ىف إعداد  نور أخصاىئ النشاط الثقاىف والفنى مبكتبة القاهرة الكربىالـلـهوإىل األستاذ عبد

  .رية من القوائم املرجعية الرسيعةوتحقيق أجزاء كث

 )IT( تكنولوجيا املعلومات  ىف إنتاج هذا القاموس باستخدامنيوالشكر موصول كذلك إىل املساهم

 لتوحيد )Software(ومعالجتها بالربامج االلكرتونية ) Databases(، بإنشاء قواعد البيانات بكفاءة عالية

حت إرشاف خبري لخدمات ونظم املعلومات ت) T.I.B(، وذلك مبساهمة رشكة  املوضوعات وترتيبهاوسرؤ

حسن / ، ومراجعة فنية لألستاذزكريا نصار/ محمد حسن سمور ودعم فنى  لألستاذ/ املعلومات األستاذ

  .محمد سمور

ً هذا العمل املرجعى نفعا ً أسأل أن يحقق الجهد، الذى استغرق قرابة األربعني عاما ىف إعدادالـلـهو

ة للباحثني والدارسني واملشتغلني مبجاالت العلوم االجتامعية واإلنسانية بعامة، ومبجاالت اإلعالم ومعرف

والثقافة والسياسة والتاريخ بخاصة؛ وإىل كل املهتمني بتتبع حركة التاريخ، وتطوير األحداث واالكتشافات 

  .ريالعلمية، وسري وتراجم الرموز واملشاه

ومع . ًإىل كل هؤالء أهدى هذا القاموس الذى يصدر مع تحول مجتمعاتنا رسيعا إىل عرص املعرفة

  .2013 يونية 30 و2011 يناير 25إرشاقة الثورة املرصية ىف 

  

  محمد حمدى

   القاهرة - منشية البكرى

  3201 أكتوبر 5
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  كلمة النارش

سود فيه استثامر املعرفة كمورد اسرتاتيجى، وكمصدر ًتتحول مجتمعاتنا رسيعا إىل عرص املعرفة الذى ي

 املجاالت، ويستتبع ذلك بالرضورة لهام لإلبداع واإلبتكار ىف مختلفللقوة، وكوسيلة للتنمية والتقدم، واست

  .توفري أوات البحث العلمى ووسائل االستنارة

املصادر املرجعية لذلك فقد حرصت املكتبة األكادميية ضمن خطتها عىل نرش وإصدار سلسلة من 

والدراسات التوثيقية التى تهدف ىف املقام األول إىل تقديم خدمات ثقافية وعلمية بأكرث مام تهدف إىل ربح 

  . أو تجارى وهو ما تعتربه املكتبة جوهر رسالتها ودورهامادى

دود زمنية أو ىف هذا اإلطار ملثل مرآة للتاريخ وبانوراما رحبة اآلفاق اليحدها ح" القاموس"ويأىت هذا 

  .مكانية

  :ويتكون قاموس التواريخ من جزئني

 يوميات األحداث وتواريخ مواليد ووفيات األشخاص وتدرج كلها يوما بيوم ىف يتضمن الجزء األول 

ترتيب زمنى عىل مدار العام من يناير إىل ديسمرب عرب التاريخ، ويضم هذا الجزء معلومات عن تاريخ 

  .لومات تاريخية عن األحداث واملوضوعاتميالد ووفاة الشخصيات، ومع

بقوائم مرجعية رسيعة تتضمن قامئة باألنبياء والرسل، وقوائم عن تاريخ مرص ويلحق هذا الجزء 

باألمم (ثم قوائم تواريخ متعلقة ) امللوك والحكام والرؤساء، ورؤساء الوزارات، وشيوخ األزهر(تشمل 

طنى لدول العامل، وجوائز نوبل، واملخرتعات، واالكتشافات،  ثم قوائم باليوم الو،املتحدة، وبعض الدول

 .)وإسهامات العلامء واملفكرين العرب ىف الحضارة اإلنسانية، وقامئة األيام العاملية

 كشافا قاموسيا موضوعيا يجمع املوضوعات والقضايا واألحداث ويتضمن الجزء الثاىن ً ً ً

  لتـواريخ املتصـلة بهـذه املوضـوعاتًواألشخاص ىف قامئة هجائية موحـدة مشـريا إىل ا

ـوز األدب ، ـلة لرـم ـة مفـص ـمنا ترجـم ـة ومتـض ـوائم ببليوجرافـي ـع ـق ـر ـم ـادة الفـك   وـق

  



 

 14

  

 الجزء األول- قاموس التواريخ 

ويعترب هذا الجزء الثاىن من القاموس الهجاىئ هو اإلضافة الحقيقية واألداة الفعالة . بانتاجهم وإبداعاتهم

 . أى تاريخ ىف أقرص وقت بأقل جهدالتى متيز هذا العمل حيث يحقق هدفه األساىس بتيسري إسرتجاع

 حدث 2000 شخصية عاملية وعربية و3000ويتضمن قاموس التواريخ توثيق سري وتراجم أكرث من 

 .ورأس موضوع

وأحد أبرز الرواد  الخبري الدوىل ىف املكتبات واملعلومات محمد حمدىومؤلف هذا القاموس هو األستاذ 

 والوثائق بكلية اآلداب جامعة القاهرة خرج من قسم املكتبات وقد ت،املتخصصني ىف هذا املجال ىف مرص

وقد عكف عىل تجميع وإعداد هذا القاموس وتوثيقه باقتدار ، )فهو زميىل ودفعتى (1958عام 

وباستخدام األساليب الحديثة ىف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واستغرق إنجاز هذا املرجع الهام قرابة 

 .ً عاما40

 ونرش القاموس عىل أعىل مستوى من الكفاءة  عناية فائقة إلخراج وطباعةة األكادمييةاملكتبوأولت 

ًاستشعارا منها بأهمية هذا املصدر املرجعى الذى تفتقر إليه مكتباتنا العربية ويحتاجه الباحثون 

  العلومعالم والثقافة والفنون وىف مختلفوالدارسون واملشتغلون واملهتمون بحركة التاريخ واإل

 . والطبيعية والتكنولوجية عىل السواءواإلنسانيةاالجتامعية 

 ىف –ًوتقديرا من الكاتب الكبري األستاذ محمد حسنني هيكل لهذا الجهد العلمى املتميز وملؤلفه فقد تفضل 

ويذكر أن األستاذ هيكل كان قد رعا هذا .  وتوج القاموس بكتابة تقديم له بقلمه–بادرة كرمية غري مسبوقة 

  .رشوع منذ بداياته عندما كان األستاذ محمد حمدى رئيسا ملركز معلومات األهرام كام أشار ىف املقدمةامل

نأمل أن يفيد هذا القاموس اختصاىص املراجع ىف املكتبات ومراكز املعلومات إىل جانب الباحثني والدارسني 

  .والقراء ىف كل املجاالت

   من وراء القصدالـلـهو

  النارش

  أحمد أمني

  رئيس مجلس إدارة املكتبة األكادميية
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   محتوياتقامئة

  ًاألحداث واملواليد والوفيات مرتبة زمنيا

  رقم الصفحة  

  5   محمد حسنني هيكلاألستاذ تقديم 

  7    املؤلفمقدمة

  13  كلمة النارش 

  19  شهر يناير 

  47  شهر فرباير 

  75  شهر مارس 

  105  شهر إبريل 

  134  شهر مايو 

  163  و شهر يوني

  193  شهر يوليو 

  224  شهر أغسطس 

  255  شهر سبتمرب 

  284  شهر أكتوبر 

  313  شهر نوفمرب 

  339  شهر ديسمرب 
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   مرجعية رسيعةقامئة
  محتويات

  
  رقم الصفحة

  369   األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم
  377   امللوك والرؤساء ورؤساء الوزارات وشيوخ األزهر: مرص

  379   حكام مرص من مينا حتى الرئيس املؤقت عدىل منصور
  419   2013-1878رؤساء وزارات مرص من عام 

  431   2013م حتى 1690شيوخ األزهر الرشيف من 
  437   الواليات املتحدة األمريكية

  439  ) باللغة االنجليزية(الرؤساء من جورج واشنطن حتى أوباما 
  441  بريطانيا 

  443  ) باللغة االنجليزية(ك ورؤساء الوزارات قامئة بامللو
  451   فرنسا

  453  قامئة برؤساء جمهورية فرنسا 
  463   األمم املتحدة

  465  منظامتها ووكاالتها 
  467  الدول األعضاء 

  474 أمناء األمم املتحدة 
  475  )  املؤمترات-  األعضاء-األمناء(جامعة الدول العربية 
  483  عامل باللغتني العربية واالنجليزية اليوم الوطنى لدول ال

  503  ) 1918-1914(وقائع الحرب العاملية األوىل 
  509  ) 1945-1939(وقائع الحرب العاملية الثانية 

  519  علامء العرب وإسهاماتهم 
  525  قامئة املخرتعني واخرتاعاتهم 

  535  ) باللغة االنجليزية (2012- 1901قامئة جوائز نوبل من 
  549  األيام الدولية 

  557  رؤساء الربملان ومجلس الشعب املرصى 
  562  املؤسسون والرؤساء لجريدة األهرام 

  



 
  
  
  
  
  
  
  

  
  جداول زمنية

حداثاألويوميات 
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 يناير 1

  أحداث
 رأس السنة امليالدية -___ 

ريو دى جانريو "وضع حجر األساس ملدينة  1531-
"(Rio de Janeiro) 

  صدور جريدة التاميز اللندنية 1785-
 (Haiti) إستقالل هايتى  1804-
وثيقة (تحرير العبيد ىف الواليات املتحدة  1863-

 ) لينكولنأبراهام الرئيس وقعها
 تؤيد -حركة قومية بقيادة صن بات صني  1912-

تحديث الصني وتوحيدها وتثور عىل الحكم 
 اإلمرباطورى ىف الصني

 ليبيا تصبح مستعمرة ايطالية 1934-
 بداية انسحاب القوات األملانية من ستالينجراد 1943-
 تأميم صناعة الفحم ىف بريطانيا 1947-
سكك الحديدية ىف بريطانيا إىل آلت ال 1948-

 امللكية العامة
 بدء العمل باالتفاق العام للتعريفة الجمركية 1948-

 (GATT)  والتجارة
 استقالل السودان 1956-
إنعقاد املؤمتر األول لشعوب التضامن  1958-

 اآلسيوى اإلفريقى ىف القاهرة
 قيام السوق األوربية املشرتكة 1958-
  كاسرتو الحكمثورة كوبا وتوىل 1959-
 إستقالل الكامريون 1960-
بدء الثورة الفلسطينية املسلحة وتأسيس  1965-

 )صدور أول بيان ملنظمة فتح(منظمة فتح 
  

إفتتاح مرشوع الحوض الجاف ىف ميناء  1975-
 سرتة بالبحرين

 إقامة عالقات دبلوماسية بني الواليات املتحدة 1979-
 ام عا29األمريكية والصني بعد قطيعة 

مولد أول طفلة أنابيب بالواليات املتحدة  1982-
 األمريكية

بعد  (Brunei) إستقالل سلطنة بروناى 1984-
مائة عام من الوصاية الربيطانية لتصبح 
 بذلك الدولة السادسة ىف رابطة دول جنوب

 رشق آسيا
: إنقسام دولة تشيكوسلوفاكيا إىل دولتني 1991-

 سلوفاكيا والتشيك
 سم الجات إىل منظمة التجارة العامليةتغيري ا 1995-

(WTO) 
 بدء التعامل بالعملة األوربية اليورو 1999-
احتفاالت بدء األلفية الثالثة امليالدية  2000-

وظهور مشكلة الكومبيوتر بالتعامل مع عام 
2000 

التعامل  عملة أوروبية من سوق 12خروج  2002-
ورين االملاىن، الفل الفرنك الفرنىس، املارك وهى

، البيزا االسباىن، البلجيىك الهولندى، الفرنك
، تغاىل، الفرنك اللوكسمبورجىاالسكود الرب

 "اليورو"وحلت محلها عملة واحدة هى 
 مواليد
  )Murillo(مولد الرسام االسباىن موريللو  1618-
 )Forster(مولد األديب اإلنجليزى فورسرت  1879-

  

يناير 1
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مؤلف ) نعممحمد عبد امل(مولد أبو بثينة  1905-
 وزجال

  مولد املمثل وامللحن عبدالعظيم عبد الحق 1910-
 مولد إحسان عبد القدوس 1919-
 مولد الكاتب االسالمى رشدى فكار 1928-
 مولد الكاتب الصحفى محسن محمد 1928-
 مولد اإلذاعى جالل معوض 1930-
التعليم  مولد الدكتور مفيد شهاب وزير 1936-

 العاىل األسبق ىف مرص

مولد الدكتور محمود فهمى حجازى أستاذ  1940-
اللغة العربية ورئيس دار الكتب املرصية 

 طاجاكستانورئيس جامعة 
 وفيات
 وفاة لويس الثالث عرش ملك فرنسا 1515-
 الفرنىس موريس  واملغنىوفاة الفنان 1972-

  )Chevalier(شيفياليه 
 وفاة األديب الفلسطينى يوسف أسعد داغر 1981-
 ة املحامية املرصية نعيمة االيوىبوفا 1984-

  

  
 يناير 2

  
  أحداث
استسالم غرناطة أخر املعاقل اإلسالمية ىف  1492-

 االندلس
 تأسيس مصلحة الربيد املرصية 1865-
الخديوى توفيق يصدر قرار عفو عن كل  1883-

 من شارك ىف الثورة العرابية
مصطفى (صدور جريدة اللواء برئاسة  1900-

 )لعزيز جاويش عبدا-كامل 
 إفتتاح مرسح حديقة االزبكية 1921-
 اتفاقية البحر املتوسط بني انجلرتا وإيطاليا 1937-
 اليابانيون يحتلون العاصمة الفلبينية مانيال 1942-
الجيش األملاىن يبدأ انسحابه من القوقاز  1943-

 الروىس
  الخيمة مبرصاإرضاب عامل النسيج بشرب 1946-

 ا يوم21استمر 
 )1لونا(إطالق القمر الصناعى السوفيتى  1959-
انقالب عسكرى ىف نيجرييا بزعامة محمد  1984-

 بوهارى

  
تسلم بطرس بطرس غاىل عمله أمينا عاما  1992-

 لألمم املتحدة
بداية العمل باتفاق التعاون التجارى الحر  1994-

 ىف شامل أمريكا
 مواليد
 ابيهمولد املفكر اإلشرتاىك الفرنىس ايتني ك 1788-
)Cabet , Etienne( 
مولد املسترشق اإلنجليزى الكسندر  1895-

  هاملتون جيب
 مولد الفنان الرسام املرصى حسني بيكار 1912-
مولد الدكتور حسن عباس زىك وزير  1917-

 االقتصاد األسبق
مولد العامل والكاتب األمريىك اسحق  1920-

 )Azimov(ازميوف 
مجلس مولد كامل الدين حسني عضو  1921-

 قيادة الثورة املرصية
املرصى فاروق الباز عامل  مولد العامل 1938-

 الفضاء والجيولوجيا والجيوفيزياء

 يناير 1/2
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 وفيات
 وفاة املؤرخ األملاىن بارتولد نيبور 1831-
)Niebuhr(  
 وفاة املفكر املرصى اللبناىن شبىل شميل 1917-
وفاة الرئيس السورى األسبق فارس  1962-

 الخورى

" الكاريكاتريى" الرسام الصحفى وفاة 1977-
 املرصى األرمنى األصل صاروخان

وفاة األديب والكاتب الصحفى محمد  1984-
 فهمى عبد اللطيف

 وفاة األديب الياباىن سوهى اوكا 1989-
وفاة املخرج السينامىئ املرصى كامل  2004-

 الشيخ
  

  يناير 3
  

  أحداث
من ) القس األملاىن(استبعاد مارتن لوثر  1521-

 الكنيسة ىف الفاتيكان
تحولت األهرام إىل جريدة يومية بصدور  1881-

 مع صدور ملحق باسم 1003العدد رقم 
 وكانت األهرام قبل ذلك) (صدى األهرام(

 )إسبوعية
فيصل وويزمان يتفقان عىل السامح بهجرة  1919-

 اليهود إىل فلسطني
 بداية اإلرسال اإلذاعى العرىب من لندن 1938-
داية مرسح العبث بعرض مرسحية ب 1953-

ألول " ىف انتظار جودو"صموئيل بيكيت 
 مرة ىف باريس

قطع العالقات الدبلوماسية بني العراق  1955-
 واالتحاد السوفيتى

األمريىك أيزنهاور وثيقة توقيع الرئيس  1959-
   ىف االتحاد49سكا الوالية رقم بجعل اآل

  
  
  
  

  
  

دروس ىف الحكومة املرصية تعلن وقف ال 1973-
الجامعات بعد مواجهات عنيفة بني الطالب 

 وقوات األمن ىف القاهرة
صدور العدد األول من مجلة األهرام  1990-

 الرياىض
مقرها (إنشاء مؤسسة النقد األورىب  1994-

 )فرانكفورت
محأولة اغتيال رئيس وزراء باكستان نواز  1999-

 رشيف بقنبلة ىف الهور
 مواليد
 املرصى مهدى عالممولد األديب  1900-
مولد يوسف منصور عضو مجلس قيادة  1910-

 املرصية الثورة
  

 وفيات
 الكاتب الكوميدى املرصى بهجت وفاة 1989-
  مرق

يناير 2/3
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  يناير 4
  أحداث
  مرسح األزبكية الكوميدىافتتاح 1868-
  تأجيل تطبيق خطة تقسيم فلسطني1938-
  بورمااستقالل 1948-
  األمم املتحدة وصول داج همرشولد سكرتري1959-

 إىل القاهرة واجتامعه بجامل عبدالنارص
 مؤمتر أقطاب أفريقيا ىف الدار البيضاء 1961-
،  محمد الخامس، نكروما،جامل عبد النارص(

 يناير7-4من ) سيكتورى، كيتا
 إعالن مبايعة امللك فيصل بن عبدالعزيز 1965-

ًملكا عىل السعودية خلفا للملك املعزول سعود ً 
 نشاء منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إ1967-
 توىل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح 1978-

 أمري دولة الكويت مقاليد الحكم
 بدء أعامل مؤمتر القمة الرباعى الغرىب ىف 1979-
إحدى جزر الهند الغربية " جواديلوب"
 ) كاالهان-  شميت- ديستان-كارتر(
بريطانيا  صدور أول صحيفة ملونة ىف 1986-
  Today" = توداى"

  أمريكا تعرتض طائرتني ليبيتني وتسقطهم- 1989
 تجاه الساحل الشامىل الليبيى

 
 الدكتور كامل الجنزورى يؤلف وزارته 1996-

 األوىل ىف مرص
 مواليد
  مولد الكاتب املفكر سالمة موىس1887-
  مولد املؤرخ املرصى محمد شفيق غربال1894-
مد عناىن أستاذ األدب  مولد الدكتور مح1939-

 اإلنجليزى
  مولد السفري املرصى عىل ماهر1939-
 وفيات
 وفاة الفيلسوف الفرنىس هرنى برجسون 1941-
)Bergson(  
  )Camus( وفاة الكاتب الفرنىس ألبري كامى 1960-
اليوت . س.  وفاة الشاعر اإلنجليزى ت1965-
)Eliot(  
  وفاة الفنانة املرصية دولت أبيض1979-
 وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 2006-

 نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
 وحاكم دىب

 يناير 5
  أحداث

   عودة النبى محمد عليه الصالة والسالم 631-
 9  رمضان26= من غزوة تبوك إىل املدينة 

 هجرية
  
  
  

 توقيع معاهدة تحالف بني انجلرتا وتركيا 1799-
جميع ممتلكات تعهدت انجلرتا بضامن (

حملة  اإلمرباطورية العثامنية كام كانت قبل
 )نابليون

 السويس  توقيع إتفاقية حفر قناة1856-

 يناير4/5
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الفراغ ىف الرشق " قدم أيزنهاور مرشوع 1957-
 إىل الكونجرس االمريىك" األوسط

 عىل الحدود املرصية 91 وضع العالمة 1989-
  ىف طابااإلرسائيلية

 مواليد
أول مستشار ألملانيا ( أديناورد  مولد كونراد1876-

  )Adenauer) (الغربية
  مولد طبيب النساء نجيب محفوظ1882-
 مولد الكاتبة اإلنجليزية ستيال جيبونز 1902-
)Gibbons( 
  مولد األديب الناقد درينى خشبة1903-
  مولد الدكتور لويس عوض1915-
  تخطيط املرصى الدوىل مولد خبري ال 1919-

  عبد الرحمنإبراهيم حلمى. د
 مولد الكاتب الرواىئ السويرسى فردريك 1921-

 )Durrenematt(دورينامت 
 مولد الكاتب والرواىئ مؤرخ الحضارات 1932-

اإليطاىل وعضو مجلس أمناء مكتبة 
  )Eco,Umberto= (األسكندرية ايربتو ايكو 

  مولد خوان كارلوس ملك أسبانيا1938-

ل فهمى سفري  مولد الدبلوماىس املرصى نبي1951-
 مرص ىف الواليات املتحدة سابقا

 وفيات
 وفاة الرحالة الربيطاىن أرنست شاكلتون 1922-
)Shackleton(  
 وفاة املطرب وامللحن الشيخ أبو العال 1927-

 محمد
 أمني عثامن السياىس ووزير) اغتيال( وفاة 1946-

 املالية املرصى األسبق
  وفاة بريم التونىس1961-
 قرئ الشيخ عبد العظيم زاهر وفاة امل1970-
الكاريكاتريى "الرسام الصحفى   وفاة1986-

 الـلـهاملرصى عبد السميع عبد 
 وفاة واستشهاد الزعيم الفلسطينى يحيى 1996-

  عاما30عباس عن عمر 
 وفاة ومقتل الشاب األمريىك تشارلز 2002-

 طائرته باحدى ناطحات ارتطامبيشوب أثر 
لعثور عىل السحاب بوالية فلوريدا وا

بسرتته عن تعاطفه مع أسامة بن  خطاب
 الدن

   يناير 6  
  أحداث
  يوم الجيش ىف العراق1921-
 علن الرئيس األمريىك فرانكلني روزفلتأ 1941-

 - مرشوع الحريات األربع ىف العقيدة 
  الخوف- التحرر من الفقر- التعبري 

   بريطانيا تعرتف بالصني الشيوعية1950-
زهرى يرأس الوزارة ىف  إسامعيل األ1954-

 السودان

 ترصيح مشرتك بني الرئيس جامل 1956-
عبدالنارص والرئيس اليوغسالىف تيتو يؤيدان 

 فيه مذهب التعايش السلمى
 وصول جورج بروان وزير الدفاع الربيطاىن 1958-

إىل القاهرة واجتامعه مع الرئيس جامل 
الربيطانية  عبد النارص لبحث العالقات

 املرصية

 يناير5/6
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 وصول السنيور امنتورى فانفاىن رئيس 1959-
وزراء ايطاليا واجتمع بجامل عبدالنارص 

 وبحثا إمكان التعاون
  املتطرفون اليهود يحرقون كنيسة بالقدس1984-
 تنصيب االمرباطور أكهيتو إمرباطورا لليابان 1989-

 خلفا لوالده هريوهيتو
  بدء العمل ىف حفر قناة توشىك مبرص1997-
. اء تعديل وزارى ىف مرص عىل وزارة د إجر2013-

 هشام قنديل
 مواليد
) بطلة وقديسة فرنسية( مولد جان دارك 1412-
)Jeanne d Arc(  
 مولد الصحفى املرصى اللبناىن األصل فارس 1856-

 منر

  مولد األديب جربان خليل جربان1883-
  مولد امللحن الشيخ زكريا أحمد1896-
 وفيات
اىل اإلسالمى عمرو بن   وفاة القائد والو644-

 )هـ43رمضان30(=العاص 
 26الرئيس ( وفاة تيودور روزفلت 1919-

 )للواليات املتحدة
 دراز من الـلـه وفاة الدكتور محمد عبد1958-

 كبار علامء األزهر
 وجيه البارودى.  وفاة الشاعرالسورى د1976-
 وفاة إمرباطور اليابان هريو هيتو أطول 1989-

  عاما87لسلطة ملدة حكام العامل ىف ا
 وفاة الفنان التشكيىل املرصى محمد 2004-

 هجرس
 يناير 7

  أحداث
)  الرشقينيللمسيحيني( عيد امليالد -___ 

 األرثوذكس
 إجراء أول انتخابات عامة للرئاسة ىف 1789-

 الواليات املتحدة األمريكية
ابن ( حكم الخديوى محمد توفيق انتهاء 1892-

 )اهيم بن محمد عىلإسامعيل باشا بن إبر
 اإلفراج عن املسجونني املحكوم عليهم ىف 1908-

حادثة دنشواى إستجابة لجهود مصطفى 
 كامل

إىل ) لورد كيلرن( وصول مايلز المبسون 1934-
مرص واستالم منصبه كمندوب سامى 

 لربيطانيا خلفا لبريس لورين
  
  
  

 وقف إطالق النار بني مرص وإرسائيل 1949-
 لس األمن وتدخل أمريكاتنفيذا لقرار مج

الواليات  إعالن الرئيس األمريىك ترومان أن 1953-
 املتحدة صنعت القنبلة الهيدروجينية

 من األمم املتحدة إندونيسيا انسحاب 1965-
 بسبب دعوة ماليزيا لعضوية مجلس األمن

 سقوط العاصمة الكمبودية ىف أيدى 1979-
 بوت  وإنتهاء حكم بولالفيتناميةالقوات 

  اليابان تطلق صاروخها األول1985-
 دولة توقع عىل تحريم األسلحة 140 1986-

 الكياموية
 مواليد
  مولد املمثل الكوميدى حسن فايق1898-
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  مولد األديب يحيى حقى1905-
  مولد الفنان التشكيىل جامل السجينى1917-
  مولد املمثل حمدى غيث1924-
 وفيات
عيل وتوىل  وفاة الخديوى توفيق ابن إسام1892-

 الخديوى عباس حلمى الثاىن حكم مرص

  وفاة الشاعر املهجرى فوزى املعلوف1930-
  وفاة القانوىن املرصى زهري جرانة1981-
 وفاة عامل الكيمياء السويرسى فالدميري 1998-

بريلوج الحائز عىل جائزة نوبل للكيمياء 
 (PRELOG) 1975عام 

 ن وفاة األديب املرصى إبراهيم أصال2012-
  

 يناير 8
  

  أحداث
 بدء حكم الخديوى عباس حلمى الثاىن 1892-

 ملرص
 هزمية قوات الحلفاء ىف جاليبوىل أمام 1916-

 قوات أتاتورك
" 14النقاط " إعالن وودرو ويلسون 1918-

وتكوين عصبة األمم ىف أعقاب الحرب 
 العاملية األوىل

 امللك عبد العزيز آل سعود يتوىل حكم 1926-
 الحجاز

 بدء التنقيب عن البرتول ىف الصحراء 1954-
 الغربية

 بدء الجمهورية الخامسة ىف فرنسا برئاسة 1959-
 ديجول

  إعالن اليوم العرىب ملحو األمية1976-
بعد ( إيزابيال بريون تعود رئيسة لألرجنتني 1984-

 ) سنوات قضتها ىف املنفى8غياب 
 معهد باستري بباريس يكتشف ساللة 1988-

 اإليدزجديدة من 
  الواليات املتحدة األمريكية تطلق مركبتها1998-

 إىل القمر" ليونار بروسبكتور"اإلستكشافية 
  

صالح فضل رئيسا لدار الكتب .  تعني د2002-
والوثائق القومية ىف مرص خلفا لسمري 

 غريب
 مواليد
  مولد األديب املرصى إسامعيل مظهر1891-

ول رياض أمني جامعة الد  مولد محمود1917-

 العربية األسبق

  مولد الشاعر السورى سليامن العيىس1921-

 مولد مغنى الروك االمريىك ألفيس بريسىل 1935-

)Presley(  

 مولد عامل الفيزياء اإلنجليزى ستيفن هو 1942-

  )Hawking(كنج 

 وفيات

 )Giotto( وفاة الرسام اإليطاىل جيوتو 1337-

 وفاة الشاعر الفرنىس بول فريلني 1896-

)Verlaine(  

  وفاة املنشد الشيخ درويش الحريرى1957-

  وفاة رئيس وزراء الصني شوان الى1976-

  وفاة األديب املرصى عىل أدهم1981-

 يناير7/8
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  وفاة الصحفى موىس صربى1992-
 وفاة الرئيس الفرنىس فرانسو ميرتان 1996-
)Mitterand(  

 وفاة عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس 1999-
 ابقجمهورية مرص الس

  وفاة الفنان كامل املرصى2001-
  وفاة املثال املرصى منصور فرج2001-

 يناير 9
  أحداث
  جينيف تصبح مدينة سويرسية مستقلة1558-
 فرنسا تعقد معاهدة بني الزعيم اململوىك 1785-

مراد بك لتامني مرور التجارة الفرنسية 
  العابرة ىف األراىض املرصية

  أسبانيا فرنسا تعلن الحرب عىل1791-
 روسيا تنهى حربها مع تركيا مبوجب 1792-

 "جاىس" معاهدة 
 صدور الئحة القضاء عىل نظام الطوائف 1890-

 ىف مرص
 وصول أول قطار حديدى إىل العاصمة 1901-

 السودانية الخرطوم
 املرأة اإلنجليزية تنال حقوق الرتشيح 1918-

 واإلنتخاب
ملرصى فتح البوليس ا( حادثة كوبرى عباس 1946-

لكوبرى عباس أثناء مظاهرة الطلبة 
والعامل وسقوط املتظاهرون غرقى ىف 

 )النيل
 إستقالة أنطوىن إيدن واعتزاله السياسة 1957-

عقب فشل العدوان الثالىث عىل مرص 
)1956( 
 وصل إىل القاهرة كوامى نكروما رئيس 1959-

وزراء غانا واجتمع بجامل عبد النارص وأيد 
 حياد االيجاىب وعدمالطرفان سياسة ال

 اإلنحياز

 وضع الرئيس جامل عبد النارص حجر 1960-
األساس للسد العاىل ىف أسوان وأعطى إشارة 

شارك ىف االحتفال شكرى (البدء ىف املرشوع 
 )القوتىل وامللك محمد الخامس

 أعطى الرئيس جامل عبد النارص إشارة 1963-
 البدء ىف بناء جسم السد

طة كهرباء ىف االحتفال  إفتتاح أضخم مح1968-
 الثامن للسد العاىل بأسوان

  االنتهاء من بناء السد العاىل1970-
االنتهاء من بناء السد ( يوم محافظة أسوان 1970-

 )العاىل بأسوان
ىف ميناء " كوين اليزابيث" إحرتاق سفينة 1972-

هونج كونج حيث كان يجرى إعدادها 
 لتصبح جامعة عامئة

دق عائم ىف العامل أمام  إفتتاح أول فن1988-
 سواحل أسرتاليا

 فشل مباحثات جنيف بني بيكر وطارق 1991-
 عزيز حول أزمة الخليج

 الرئيس حسنى مبارك يعطى إشارة البدء 1997-
 النطالق العمل ىف مرشوع توشىك

 مواليد
 مولد الكاتبة الفرنسية سيمون دى بوفوار 1908-
)Beauvoir(  
 37الرئيس ( مولد ريتشارد نيلسون 1913-

 )للواليات املتحدة

  يناير8/9
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رئيس جمهورية ( مولد أحمد سيكتورى 1922-
 )غينيا

 مولد الشاعر واإلذاعى املرصى فاروق 1936-
 شوشه

 وفيات
 وفاة عامل الجغرافيا املرصى الدكتور محمد 1979-

 عوض محمد

 وفاة الرائد اإلذاعى املرصى محمد محمود 1999-
 )بابا شارو(شعبان 

سترشق الفرنىس رينيه ايتيامبل عن  وفاة امل2002-
أحد مؤسىس جامعة ( عاما بباريس 93

 )االربعينات طه حسني ىف. األسكندرية مع د

 يناير 10
  

  أحداث

 حكم الدولة الطولونية مبرص إنتهاء  905-

 قاطرة تحت األرض ىف لندن  مرور أول1863-
 بدء حرب البوير بني إنجلرتا واملستوطنني ىف 1900-

 يقياجنوب أفر
  ميالد عصبة األمم رسميا1920-
  زيارة امللك عبد العزيز آل سعود إىل مرص1946-
 توىل هارولد ماكميالن رئاسة وزراء بريطانيا 1957-

خلفا ألنطوىن إيدن الذى استقال بسبب فشل 
 العدوان الثالىث عىل مرص

  ميشيل دوبريه يتوىل منصب رئيس وزراء فرنسا1959-
امل عبد النارص الرشارة األوىل  أطلق الرئيس ج1960-

 من محطة توليد كهرباء خزان أسوان
 الهند وباكستان توقعان عىل سحب قواتهام إىل 1966-

 مواقع ما قبل الحرب بينهام
 ا عام70ىف فرنسا منذ   أسوا كارثة إنهيار جليدى1970-
 دول حلف االطلنطى تضع برنامج 1994-
با مع دول أور"املشاركة من أجل السالم "

 الرشقية 

 مواليد
 مولد دكتور محمود حافظ رئيس املجمع 1912-

العلمى املرصى وعامل علم الحرشات ورئيس 
 مجمع اللغة العربية

 مولد وزير الثقافة املرصى الفنان فاروق 1938-
توىل وزارة الثقافة املرصية ىف (حسنى 

 )1978أكتوبر 
 وفيات
  وفاة السياىس املرصى واصف بطرس غاىل1958-

 وفاة الزعيم والرئيس السوفيتى األسبق 1983-
  )Padgrny(نيكوالى بودجورىن 

  وفاة اإلذاعى املرصى فؤاد كامل1995-

  وفاة املطربة واملمثلة رجاء عبده1999-

 وفاة اإلمام محمد شمس الدين رئيس 2001-
 املجلس الشيعى األعىل ىف لبنان

 وفاة محمود أمني العامل املفكر والفيسوف 2009-
 والناقد املرصى

 يناير9/10
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 يناير 11

  أحداث
 هـ تم فتح مكه عىل يد 8 رمضان 21 = م630-

)  عليه وسلمالـلـهصىل (الرسول محمد 
 وسمى هذا العام عام الفتح

ىف إنجلرتا ألول مرة ىف   إستخدام األنسولني1922-
 عالج مرىض السكر

الم كلثوم ألول " نشيد االمل" عرض فيلم 1937-
 ويالمرة بدار سينام ر

  إحتل اليابانيون كواالملبور ىف املاليو1942-
  عالل الفاىس يؤلف حزب اإلستقالل املغرىب1943-
 إعالن الجمهورية ىف البانيا وعزل امللك 1946-

 السابق أحمد زوغو
 إنتهاء عمل لجنة الطاقة الذرية التى كونتها 1952-

 1946الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
ع العالقات الدبلوماسية مع  روسيا تقط1953-

 إرسائيل
 الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى يبدأن 1963-

جولة من املحادثات ىف نيويورك حول 
 معاهدة لتحديد التجارب النووية

 اليونانيون واألتراك يبدأون القتال ىف 1964-
 ليامسول بقربص

يؤلف ) Pompidou( جورج بومبيدو 1966-
 الحكومة الفرنسية

  إندالع القتال عىل الحدود األردنية اإلرسائيلية1968-
رابع دولة ىف ( اليابان تطلق قمرا صناعيا 1970-

 )العامل تطلق قمرا للفضاء
تفوز ) Thatsher( مارجريت ثاترش 1975-

 بزعامة املحافظني ىف بريطانيا

 الصني ترفع الحظر عىل كتابات أرسطو 1978-
 وشكسبري وديكنز

الخمينى يصل السلطة ىف إيران  الـلـه آية 1979-
 بعد إستقالة بخاتري

  النداء األول لالنتفاضة الفلسطينية األوىل1988-
  تنحى الشاذىل بن جديد عن رئاسة الجزائر1992-
التى شكلتها األمم   لجنة التحقيق الدولية2001-

املتحدة للتحقيق ىف انتهاكات حقوق 
 اإلنسان التى تقرتفها قوات االحتالل

 ائيىل تبدأ عملهااإلرس
 مواليد
 مولد السياىس األمريىك الكسندر هاملتون 1755-
)Hamilton(  
 مولد الفيلسوف األمريىك ويليام جيمس 1842-
)James( 
 مولد املطرب وامللحن املرصى فؤاد 1900-

 محفوظ محمد
  مولد الفنان املرصى سيد بدير1915-
 مولد الصحفى املرصى إبراهيم نافع 1934-
 )لصحفيني ورئيس تحرير األهرامنقيب ا(
 وفيات
 وفاة األديب اإلنجليزى توماس هاردى 1928-
)Hardy(  
  وفاة املمثل السويرسى ألربتو جياكومتى1966-
 وفاة املخرج السينامىئ الفرنىس هرنى 1977-

 جورج كلوزر
  وفاة إحسان عبدالقدوس1990-

  يناير11
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  يناير 12
  أحداث

عة حدثت موق)  هـ8 رمضان 22 = (م630-
 الطائف

 نيابية انتخابات فوز حزب الوفد ىف أول 1924-
ىف مرص ىف ظل الحامية الربيطانية وىف ظل 

 الدستور
 نقل إدارة جامعة القاهرة إىل مكانها 1934-

 الحاىل بالجيزة
  تأسيس منظمة العمل العربية1965-
 اجتمع جامل عبدالنارص مع كرينيل 1968-

ومة مازاروف النائب األول لرئيس الحك
 السوفيتية وتناوال أزمة الرشق األوسط

 إعالن قيام وحدة اندماجية بني تونس 1974-
وليبيا تحت اسم الجمهورية العربية 

 وقعها الرئيسان الحبيب بورقيبة(اإلسالمية 
 )ومعمر القذاىف ىف جزيرة جرنة بتونس

 انتخاب الشاذىل بن جديد رئيسا للجمهورية 1984-
  سنوات5مدتها الجزائرية لفرتة ثانية 

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق مكوك 1986-
لوضع قمر اتصاالت (الفضاء كولومبيا 

 )ومراقبة املذنب هاىل

 علامء ناسا يستعيدون قمر صناعى ضال 1990-
 ىف الفضاء

 الكشف عن هرم جديد للملك خوفو قرب 1993-
 هرمه بسقارة

  مواليد
  مولد الخديو إسامعيل1830-
 املصور األمريىك جون سارجنت  مولد1856-
)Sargent( 
   مولد الصحفى عبدالقادر حمزة1878-
 مولد امللك سعود ابن عبدالعزيز آل 1902-

 سعود
  مولد الرسام األديب  حسني بيكار1913-
 وفيات
  وفاة الشيخ املرصى طنطاوى الجوهرى1940-
 )أم املرصيني( وفاة صفية زغلول 1946-
نجليزية أجاثا كريستى  وفاة الروائية اإل1976-
)Christie(  
   وفاة املمثلة ليىل فوزى2005-

 يناير 13
  أحداث
 )30000يقتل ( زلزال شديد يرضب روما 1915-

  
  
  
  
  
  

 بدء املفاوضات بني مرص وإرسائيل ىف 1949-
 فرباير باتفاقية 24انتهت ىف (جزيرة رودس 

  )الهدنة

 يناير12/13
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 مؤمتر امللوك والرؤساء العرب انعقاد 1964-
مبقر جامعة الدول العربية ) (ألولا(

 ) دولة13بالقاهرة وحرضه رؤساء 
 الخمينى يشكل حكومة ثورة ىف منفاه 1979-

 بباريس
 السيدة بيالنتني تصبح أول رئيسة للوزراء 1982-

 ىف يوغوسالفيا
  املتطرفون السيخ يعلنون قيام دولة1984-

 مستقلة ىف إقليم البنجاب بالهند
 الحزب الدميقراطى ىف  انهيار حكومة1986-

 جنوب اليمن، وانفراد اليمن الشامىل بالسلطة
 مواليد
  مولد املمثل حسني رياض1900-
 د الصدري مولد الفنان التشكيىل سع1909-
شوقى .  مولد املفكر والعامل املرصى د1910-

 ضيف

  مولد الشاعر واملمثل أحمد خميس1925-
  مولد عامل الفيزياء يحيى املشد1932-
  مولد الكاتب املرسحى عىل سامل1936-
 وفيات
 وفاة الرواىئ األيرلندى جيمس جويس 1941-
)Joyce(  
رئيس ( وفاة الصحفى أنطون الجميل 1948-

 )1948 - 1933تحرير األهرام 
 وفاة الزعيم الصينى كاى تشيك شيانج 1988-
)kai-check(  
  وفاة املمثلة مديحة كامل1997-
ير خارجية  وفاة سايروس فانس وز2002-

)  عاما84عن (الواليات املتحدة األسبق 
)Vance( 

 يناير 14
  أحداث
 إنعقاد حلف مشرتك بني إنجلرتا وأسبانيا 1809-

 ضد فرنسا
 إفتتاح الخديوى عباس حلمى الثاىن 1890-

 ملتحف اآلثار املرصى ىف رساى الجيزة
 خان يتنازل الـلـه ملك أفغانستان أمان 1929-

 عن العرش
نورى السعيد يقدم لإلنجليز مرشوعه  1943-
 )الهالل الخصيب(
  توىل تيتو رئاسة جمهورية يوجوسالفيا1953-
  حل جامعة اإلخوان املسلمني ىف مرص1954-

  
  

 إنشاء وكالة فضاء إرسائيلية إلطالق أقامر 1985-
 االتصاالت

 املجلس األعىل بالجزائر يستدعى محمد 1992-
 بوحيان لتوىل رئاسة الدولة

 بدء إجراءات تصفية بنك االعتامد 1992-
بواسطة املحكمة (والتجارة ىف أبو ظبى 

 )العليا ىف بريطانيا
يسفر ( سقوط أتوبيس ىف النيل بالقاهرة 1993-

 ) شخصا70عن مقتل وإصابة 
  إنتخاب جورج سامبايو رئيسا للربتغال1996-
وقعه عرفات ( توقيع اتفاق الخليل 1997-

 )ونتينياهو

  يناير13/14
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تح الرئيس حسنى مبارك املنتدى  افت2002-
 مبرص واملعرض الدوىل لالتصاالت واملعلومات

 واستعرض مرشوعى الحكومة االلكرتونية
والقرية الذكية واعطى الرئيس إشارة البدء 
لتشغيل خدمة اإلنرتنت املجانية بالقاهرة 

 الكربى
 مواليد
 مولد الفيلسوف الفرنىس ألربت شويتزر 1875-
)Schweitzer( 
 مولد الرئيس اإليطاىل األسبق جوليو 1919-

  )Andreotti(أندريوىت 
 مولد الدكتور بطرس بطرس غاىل األمني 1922-

 العام لألمم املتحدة األسبق
  
  

 وفيات
 وفاة الرسام الفرنىس دومنيك أنجر 1867-
)Jngre(  
 وفاة القسيس واألديب اإلنجليزى لويس 1898-

  )Carol(كارول 
 )ملك الدمنارك(يك التاسع  وفاة امللك فردر1972-

 وخلفته ابنته الكربى مارجريت
 وفاة أنطوىن إيدن رئيس وزراء بريطانيا 1977-

 )Eden( السابق
 وفاة عامل الرياضيات النمسوى كريت 1978-

  )Godel(جودل 
  وفاة العسكرى اللبناىن املنشق سعد حداد1984-
  وفاة امللحن أحمد صدقى1987-
فيتى السابق جورجى  وفاة الرئيس السو1988-

  )Malinkov(مالينكوف 
 يناير 15

  أحداث
 يوم محافظة أسوان مبناسبة اإلنتهاء من  -____

 1970بناء السد العاىل عام 
  عيد الطفولة العرىب-____
   يوم محافظة سيناء-____

  إفتتاح املتحف الربيطاىن بلندن1759-
 عبدالعزيز آل سعود يدخل عىل رأس 1902-

 الرياضقواته إىل 
  إستقالل أيرلندا1922-
 صدور مجلة الرسالة برئاسة أحمد حسن 1933-

 الزيات
  
  
  
  

  
بورتسموث بني العراق   توقيع معاهدة1948-

 وبريطانيا
  االحتفال بإمتام بناء السد العاىل بأسوان1971-
 نيكسون يأمر بوقف العمليات العسكرية 1973-

 ىف فيتنام الشاملية
ارك يفتتح كوبرى األزهر  الرئيس حسنى مب1983-

 العلوى
  تانكريد وينفر يصبح رئيسا للربازيل1985-
 إنعقاد مؤمتر وزراء إعالم الدول اإلسالمية 1992-

 بالقاهرة
 إجتامع بني الرئيس السورى حافظ األسد 1998-

 والرئيس املرصى حسنى مبارك ىف دمشق

 يناير14/15
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 أعطى الرئيس مبارك إشارة بدء اإلنتاج 2002-
ىف خليج " رشق الزيت" برتول الفعىل لحقل

ىف  أهم اكتشاف(السويس شامل الغردقة 
 ) عاما11مجال الزيت الخام مبرص منذ 

 وفاة الشيخ جابر األحمد الصباح أمري 2006-
 الـلـهالكويت وتوىل الشيخ سعد العبد 

 السامل الصباح
 مواليد
 مولد الشاعر املرسحى الفرنىس موليري 1622-
)Moliere(  
 د أحمد لطفى السيد مول1872-
   مولد األديب  مصطفى صادق الرافعى1880-
 مولد روزاليوسف الصحفية املرصية 1898-

 فاطمة اليوسف
  مولد الرئيس جامل عبدالنارص1918-

  

  وفيات
الرائد املرسحى ( وفاة أبو خليل القباىن 1903-

 )السورى
  وفاة املمثل الكوميدى عىل الكسار1957-
أشهر )  سنة89(كينون  وفاة بروكىس ات1984-

 ناقد مرسحى أمريىك
 إغتيال املجاهد الفلسطينى صالح خلف 1991-
) أبو الهول(وهايل عبدالحميد ) أبو إياد(

 اغتالهم) (ابو محمد(وفخرى العمرى 
 )املوساد اإلرسائيىل ىف تونس

   وفاة املطرب كارم محمود1995-
   وفاة مؤلف االغاىن عبدالوهاب محمد1996-
  )Winters,shelly( املمثلة شيىل ونرتز وفاة 2006-
 وفاة الشيخ جابر األحمد الجابر صباح أمري 2006-

 الكويت
  عاما90 وفاة املخرج كامل عطية عن 2008-

 يناير 16
  أحداث
 تحتل إنجلرتا عدن لقطع الطريق عىل 1840-

 طموحات محمد عىل ىف املنطقة
 بدء إنعقاد مؤمتر الجزيرة بأسبانيا 1906-
 )سيم نفوذ الدول األوربية ىف املغربلتق(
  أول اجتامع ملجلس عصبة األمم ىف باريس1920-
 إبعاد ليون تروتسىك من رئاسة مجلس 1925-

 الثورة الروىس
  إنشاء املتحف الزراعى بالدقى1938-
  حل األحزاب السياسية ىف مرص ومصادرة1953-

 أموالها ما عدا جامعة اإلخوان املسلمني
  
  
  

ن دستور جمهورية مرص األول  إعال1956-
 وتشكيل االتحاد القومى

قيادة   إستقالة يوسف صديق عضو مجلس1962-
  الثورة املرصى

 إعالن بريطانيا قرارها بسحب قواتها من 1968-
 جميع املناطق الواقعة رشق السويس

  غادر الشاه محمد رضا بهلوى إيران1979-
  الرئيس حسنى مبارك ىف زيارة لليونان1985-
 تبادل العالقات الدبلوماسية بني أسبانيا 1986-

 وإرسائيل

  يناير15/16
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 مواليد
صفى الدين أبو العز أستاذ .  مولد د1929-

 الجغرافيا ووزير الشباب األسبق ىف مرص
وىل عهد مرص ( مولد أحمد فؤاد الثاىن 1952-

 ملك مرص) ابن امللك فاروق األول) (السابق
 وفيات
 ون سبنرس وفاة الشاعر اإلنجليزى أدم1599-
)Spencer(  

  
  
  

 وفاة املؤرخ اإلنجليزى إدوارد جيبون 1794-
)Gibbon( 
  وفاة العامل الدكتور عىل مصطفى مرشفة1950-
  وفاة املوسيقار اإليطاىل توسكانينى1957-
  وفاة الطبيب املرصى دكتور أنور املفتى1964-
 وفاة عامل الكيمياء املرصى أحمد رياض 1979-

 ترىك
 املطرب إبراهيم حمودة وفاة 1986-
   وفاة املخرج التليفزيوىن فهمى عبدالحميد1990-
   إغتيال كاميال رئيس الكونغو2001-
دكتور مصطفى .  وفاة الناقد واألديب أ2008-

 فاضل
  يناير 17

  أحداث
  القوات السوفيتية تحتل فرسوفيا1945-
  أول اجتامع ملجلس األمن1946-
 رة املرصيةعزيز صدقى يؤلف الوزا. د 1972-
 فك االشتباك بني القوات املرصية 1974-

 واإلرسائيلية عىل جبهة قناة السويس
 محادثات السالم بني مرص وإرسائيل ىف 1978-

 القدس
 تدخل الخدمة بالقوات 16طائرات اف  1983-

 الجوية املرصية
  إلغاء قوانني مكافحة الشيوعية ىف األردن1990-
لتحرير  بدء حرب عاصفة الصحراء 1991-

 الكويت تنفيذا لقرار مجلس األمن
العدد األول من جريدة ( بدء صدور 1991-

 )األهرام املساىئ
  
  
  

  
 بدء ضخ خط مياه طربيا إىل قناة امللك 1995-

 الـلـهعبد
 ويصيب 6500 زلزال قوى ىف اليابان يقتل 1995-

 اآلالف
 مواليد
 مولد السياىس واألديب والعامل األمريىك 1706-

  )Franklin( فرانكلني بنيامني
 مولد األديبة اإلنجليزية آن برونتى 1820-
)Brontë( 
 مولد األديب الروىس أنطوان تشيكوف 1860-
)Chekhov( 
 مولد السياىس الربيطاىن دافيد لويد جورج 1863-
)David Lloyd George(  
 مولد األديب الربيطاىن كاميتون ماكنزى 1883-
)Mackenzie( 

ير ينا16/17
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 ور الفنان محمد ناجى مولد املص1888-
  مولد الكاتب املرسحى نعامن عاشور1918-
 مولد بطل املالكمة العاملى محمد عىل 1954-

 كالى
 وفيات
 مقتل الزعيم الكونجوىل باتريس لومومبا 1961-

  إلبعاده عن السلطة ىف زائري
  

  وفاة عامل اللغويات مراد كامل1975-
 اغتيال الكاتب الفلسطينى إسامعيل 1984-
  لخطيبا
 وفاة األديب الفرنىس اللبناىن األصل جورج 1989-

 شحادة
  وفاة الكاتب الصحفى ممدوح رضا1992-
  وفاة املمثل واملخرج الهندى راماراو1996-
  وفاة املخرج التليفزيوىن يحيى العلمى2002-

 يناير 18
  أحداث
 الرحالة اإلنجليزى جيمس كوك يكتشف 1778-

 جزر هاواى
ابن محمد (الية محمد سعيد باشا  إنتهاء و1863-

 عىل مرص) عىل
 األديب االيرلندى جورج برناردشو يقبل 1926-

 جائزة نوبل لألدب، ويرفض قيمتها املالية
الذى فرضه ( رفع الحصار عن ليننجراد 1944-

 )األملان ىف الحرب العاملية الثانية
  انضامم عدن إىل اتحاد الجنوب العرىب1963-
نارص مباحثات مع جوليوس  أجرى عبدال1969-

نرييرى رئيس جمهورية تانزانيا حول 
 التطورات ىف أزمة الرشق األوسط وأفريقيا

 وقع رئيسا أركان كل من مرص وإرسائيل 1974-
بني السويس والقاهرة ) 101(عند الكيلو 

 عىل اتفاقية فصل القوات
 يحيى حقى يفوز بجائزة امللك فيصل 1990-

 لألدب
  
  
  
  

 مواليد
  مولد الكاتب الفيلسوف الفرنىس مونتسكيو1689-

)Montesquieu( 
  مولد املفكر واألديب محمد لطفى جمعه1886-
 )Grant ( مولد املمثل كارى جرانت1904-
)1904 - 1986(  
  مولد املمثل صالح ذو الفقار1926-
 وفيات
الرئيس العارش للواليات ( وفاة جون تايلر 1862-

 )John Tyler) (املتحدة
 وفاة سعيد باشا واىل مرص وتوىل إسامعيل 1863-

 الحكم
 وفاة عامل اآلثار الفرنىس فرانسوا مارييت 1881-
)Mariette( 
  وفاة الصحفى املكافح أحمد حلمى1936-
 وفاة األديب اإلنجليزى روديان كبلنج 1936-
)Kipling(  
  وفاة املمثل سليامن نجيب1955-
  عزام وفاة األديب  والسياىس عبدالوهاب1959-

  يناير17/18
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 وفاة الدكتور محمد صربى الرسبوىن 1978-
 )املؤرخ والسياىس واألديب املرصى(

 مقتل املفكر االسالمى محمود محمد طه 1985-
 ىف السودان يتهمة الردة

 يناير 19
  أحداث
ابن إبراهيم ( بدء والية الخديو إسامعيل 1863-

 عىل حكم مرص) باشا ابن محمد عىل
لسودان بني مرص وإنجلرتا  توقيع اتفاقية ا1899-
مرص وإنجلرتا يتفقان عىل اقتسام السيادة (

 )ىف السودان
 )تونس الفتاة( تأسيس حزب 1907-
 اتفاق إنجلرتا وروسيا عىل تقسيم إيران إىل 1907-

 مناطق نفوذ بينهام
 إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف 1919-

أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 
  1919 يونية 28وقيع معاهدة فرساى ىف بت
  إنضامم السودان لجامعة الدول العربية1956-
 مؤمتر قمة عرىب مصغر بالقاهرة 1957-
 صربى -  حسني - سعود -عبدالنارص (

 يصدر ميثاق التضامن العرىب) العسىل
  إفتتاح كوبرى الفردان باإلسامعيلية1965-
اء ىف  إنتخاب أنديرا غاندى رئيسة للوزر1966-

 الهند عقب وفاة شاسرتى املفاجئة
 إلغاء الرسوم الجمركية عىل البضائع 1983-

  مرص والسودان املتبادلة بني

  
) 1ام ( الواليات املتحدة تنتج الدبابة 1988-

 املصممة لخداع العدو
 إبتكر طارق عبدالعزيز فرج الباحث 1999-

الوثيقة (الكمياىئ املرصى أصغر كتاب نووى 
   صفحة220 - ) الذرية

 مواليد
مخرتع آلة تكثيف ( مولد جيمس وات 1736-

  )Watt) (البخار
 مولد الفيلسوف الفرنىس أوجيست كونت 1798-
)Comte(  
 مولد القصىص األمريىك إدجار ألن بو 1809-
)Poe(  
 مولد الرسام الفرنىس بول سيزان 1839-
)Cezanne(  
 مصطفى الديواىن.  مولد طبيب األطفال د1906-
 مفيدة عبدالرحمن مولد املحامية 1914-
 وفيات
 وفاة أستاذ وعميد الحقوق جامعة 1985-

 عبداملنعم بدر. القاهرة د
  وفاة الناقد الدكتور عىل الراعى1999-

  إستعادة مرص عضوية املؤمتر اإلسالمي-1984

 يناير18/19
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 يناير 20

  
  أحداث
  بدء إجتامعات الربملان اإلنجليزى1265-
 نج كونج تنازل الصني عن هو1842-
   إميىل إده رئيسا لجمهورية لبنان1936-
 بدء توىل الرئاسة ىف الواليات املتحدة 1937-

 األمريكية عىل عهد فرانكلني روزفلت
  زواج فاروق ملك مرص من فريدة1938-
بقيادة روميل تدخل   القوات األملانية1942-

 طربق الليبية
 بارش دوايت أيزنهاور سلطته بوصفه 1953-

الرابع والثالثني، وأصبح ) 34(الرئيس 
 ريتشارد نيكسون نائبا للرئيس

  بدء رياسة جون كنيدى للواليات املتحدة1961-
 مجلس األمة املرصى يصدر وثيقة إعالن 1965-

ترشيح جامل عبدالنارص لرياسة الجمهورية 
 لفرتة الرياسة القادمة

 إفتتح جامل عبدالنارص الدورة األوىل 1969-
ديد وألقى خطابا حدد فيه ملجلس األمة الج

الجبهة  السياسة العامة للدولة وركز عىل
 العسكرية

 بدأت إرسائيل املرحلة األوىل إلنسحابها 1985-
 من جنوب لبنان

 جورج بوش يؤدى اليمني الدستورى 1989-
 للواليات املتحدة 41الرئيس  ويصبح

 أول إنتخابات ترشيعية عامة ىف تاريخ 1996-
رس عرفات رئيسا فلسطني وإنتخاب يا

 للسلطة الفلسطينية

 تنصيب بيل كلينتون رئيسا للواليات 1997-
  املتحدة لفرتة ثانية

رئيسا ) االبن( تنصيب جورج بوش 2001-
 )43رقم (للواليات املتحدة األمريكية 

 مواليد
 )الزعيم املرصى( مولد محمد فريد 1868-
  مولد رائد أدب األطفال كامل كيالىن1897-
د محمد نجيب أول رئيس لجمهورية  مول1901-

 مرص
 مولد الكاتب الصحفى أحمد الصاوى 1902-

 محمد
 مولد رجل األعامل اليوناىن أوناسيس 1906-
)Onassis(  
  مولد رئيس باكستان غالم إسحق خان1915-
 وفيات
 وفاة الكاتب اإلنجليزى جون رسكن 1900-
)Ruskin(  
د  وفاة امللك جورج الخامس وتوىل إدوار1936-

 عرش بريطانيا) دوق وندسور(الثامن 
 وفاة الكاتب الصحفى جالل الدين 1988-

 الحاممىص
  )Hepburn( وفاة املمثلة أودرى هيبورن 1993-
 70 وفاة املغنية املمثلة سعاد مكاوى عن 2008-

 عاما

  يناير20
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 يناير 21

  أحداث
" اليوم" صدور العدد األول من صحيفة 1930-

  صفحات8ية لتوفيق دياب وهى يومية دفرت
 معركة جدين قرب ترشيحا ىف املنطقة 1948-

 الشاملية بفلسطني
 الواليات املتحدة األمريكية تنزل أول 1954-

 غواصة ذرية إىل البحر
 بداية رحالت طائرة الكونكورد الربيطانية 1976-
  الفرنسية اإلنتاج-
 الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخا 1984-

 صناعيةلتدمري األقامر ال
 بدء إذاعة عربية مستقلة ىف الواليات املتحدة 1990-

 بواشنطن
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح أضخم مرشوع 1992-

 للرصف الصحى ىف العامل
املوظفة التى ( الكشف عن فضيحة مونيكا 1998-

 )أتهم كلينتون الرئيس األمريىك بالتحرش بها
 رئاسة الفلبني) Arroyo( توىل جلوريا أوريو 2001-
 بدء أعامل املؤمتر الدوىل إلعادة إعامر 2002-

  دولة60أفغانستان واليابان مبشاركة 
 حسنى مبارك يفتتح بطولة كاس األمم 2006-

 25االفريقية لكرة القدم رقم 

 مواليد
 مولد الفيلسوف الوجودى الفرنىس جان 1905-

  )Sartre( بول سارتر
 وفيات
 كاليجيه وفاة املسترشق الفرنىس جوزيف أس1609-

)Scaliger,J( 
 إعدام لويس السادس عرش ملك فرنسا 1793-
)Louis(  
 45الزعيم الروىس عن ( وفاة فالدميري لينني 1924-

  )Lenin) (عاما
 وفاة باسل حافظ األسد نجل الرئيس 1994-

 )ىف حادث سيارة(السورى 
 وفاة الكاتب اإلنجليزى جورج أورويل 1950-
)Orwell(  
السينامىئ األمريىك سيسل ب  وفاة املخرج 1959-

 )de Mille(ميل . د. 
   وفاة املمثلة مارى منيب1969-
) طرزان السينام( وفاة املمثل األمريىك 1984-

 )Weissmuller(جوىن ويزمولر 
 وفاة عبدالخالق حسونة باشا أمني عام 1990-

 جامعة الدول العربية األسبق

 يناير21
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 يناير 22

  أحداث
ذكرى معركة (الحمر  يوم محافظة البحر ا____-

  )1970شدوان وحرب االستنزاف عام 
  أسبانيا تتنازل عن جزر فوكالند إلنجلرتا1771-
  عقد معاهدة تعاون بني فرنسا وأملانيا1863-
 قبائل الزولو األفريقية تنترص عىل القوات 1879-

 الربيطانية ىف جنوب أفريقيا
 ثورة ىف بطرسربج ضد اإلصالحات التى 1905-

يوم األحد ( قيرص روسيا نيقوال الثاىن إقرتحها
 )الدامى ىف سان بطرسبورج بروسيا

 االتحاديون ىف تركيا يرغمون الصدر األعظم 1913-
 عىل اإلستقالة، ويغتالون وزير حربيتها

 إفتتاح الجمعية الترشيعية مبرص برئاسة 1914-
أحمد مظلوم وعدىل يكن وسعد زغلول 

 وكيلني
  تحتل طربق القوات الربيطانية1941-
 القوات الصينية الشيوعية تدخل العاصمة 1949-

 بكني
 حلت إرسائيل عن شبه جزيرة سيناء 1957-

 باستثناء رشم الشيخ
  كينث كاوندا يتوىل رئاسة روديسيا الشاملية1964-
 عملية جزيرة شدوان اإلنتقامية إلرسائيل ىف 1970-

 أثناء حرب االستنزاف مع مرص
بزيارة رسية إىل موسكو  قام عبدالنارص 1970-

حيث اجرى محادثات رسية مع القادة 
  ايام للتشاور4السوفيت واستمرت ملدة 

املوقف بعد الغارات اإلرسائيلية ىف  حول
 العمق

 حكومة جديدة ىف الجزائر برئاسة 1984-
 عبدالحميد اإلبراهيمى

  حل حزب الرفاه اإلسالمى ىف تركيا1998-
 مواليد
اإلنجليزى فرنسيس  مولد الفيلسوف 1561-

  )Bacon(بيكون 
 مولد الشاعر اإلنجليزى لورد بريون 1788-
)Byron(  
 مولد املهندس عثامن محرم وزير األشتغال 1881-

 املرصى
) سكرتري عام األمم املتحدة( مولد أوثانت 1909-
)U Thant( 
 وفيات
تولت عرش بريطانيا ( وفاة امللكة فيكتوريا 1901-

  )Victoria) ( عاما63ملدة 
ا ف وفاة راقصة البالية الروسية آنا بافلو1931-
)Pavlova(  
 وفاة األديب  الفلسطينى محمد إسعاف 1948-

 النشاشيبى
 وفاة الرئيس األمريىك ليندون جونسون 1973-
 )Johnson) ( للواليات املتحدة36الرئيس (
اديب ( وفاة عبد الحميد جوده السحار 1974-

 )اسالمى مرصى
يس جمهورية شيىل السابق إدوارد  وفاة رئ1982-

 فراى
  وفاة األديب محمد عبدالغنى حسن1985-
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 يناير 23

  أحداث
السلطان سليم األول ( موقعة الريدانية 1517-

 )يهزم جيش طومانباى
 صدور بيان الوفد مبقاطعة اإلنجليز 1922-

 وسحب االرصدة من البنوك اإلنجليزية
 الحلفاء إحتالل طرابلس عىل يد قوات 1943-
  إعالن تأسيس هيئة التحرير ىف مرص1953-
 دعا جامل عبدالنارص مجلس األمة لوضع 1961-

 الدستور
 بحارا 69 اختفاء غواصة إرسائيلية تحمل 1968-

 بني جزيرة كريت وسواحل مرص
" بيبلو" وقوع سفينة التجسس األمريكية 1968-
)Pueblo (ىف األرس ىف يد كوريا الشاملية 
ا توقع معاهدة ملنع استخدام  أمريك1975-

 50بعد (الغازات السامة ىف أثناء الحرب 
  )عاما من اقرتاحها

 االجتامع األول ملجلس الشعب املرصى 2012-
 2011 يناير 25بعد ثورة 

 مواليد
 )Manet( مولد الرسام الفرنىس إدوارد مانيه 1832-
  مولد أستاذ االقتصاد املرصى جالل أمني1925-
 وفيات
فاة املسترشق واملؤرخ الفرنىس بوالنفلييه  و1722-
أول أورىب انصف النبى محمد ىف كتابه (

  )Boulainvillivs) (حياة محمد
 وفاة الفيلسوف اإليطاىل جيوفاىن ياتيستا 1744-

 )Vico(فيكو 
) االبن( وفاة السياىس الربيطاىن ويليام بت 1806-
)Pitt(  
  )Bonnard( وفاة الرسام الفرنىس بيري بونارد 1947-
  وفاة الدكتور زىك مبارك1952-
  وفاة األديب يوسف خليف1955-
 وفاة الرسام السريياىل سلفادور داىل 1989-
)Dali(  
  وفاة الفنان التشكيىل عبداملنعم القصاص1996-
  وفاة املمثلة فاطمة رشدى1996-

 يناير 24
  أحداث

 هـ بويع الحسن بن عىل 40 رمضان 18 = م661
 مقتل ابيهبالخالفة بعد 

  املغول يدخلون بغداد بقيادة هوالكو1258-
  
  
  
  
  

 إندالع القتال ىف الجيزة بني املامليك 1784-
املنقسمني إىل فريقني األول بقيادة إبراهيم 

  والثاىن بقيادة مراد بك بك
بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش 1800-

 )الفرنسيني عن مرص

 يناير23/24
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طانية برئاسة أول وزارة عاملية بري تأليف 1924-
 رامزى ماكدونالد

، روزفلت، ترششل( بدء مؤمتر الدار البيضاء 1943-
 )1943 يناير 27 حتى 24جريو من 

 األمم املتحدة تتبنى أول قرار ىف تاريخها 1946-
باإلستخدام السلمى للطاقة النووية وإزالة 

 أسلحة الدمار الشامل
ربية  يعلن ضم الضفة الغالـلـه ملك األردن عبد1949-

 إىل األردن
  فرنسا تعرتف بإرسائيل1949-
 زيارة إيرهارد نائب رئيس وزراء أملانيا االتحادية 1960-

 ووزير اقتصادها للقاهرة
  اليابان تطلق أول مركبة فضائية إىل القمر1990-
 السيدة سوزان مبارك مكتبة القاهرة افتتحت 1995-

  بعد دارأكرب مكتبة عامة ىف مرص(الكربى 
كامل  ىف قرص األمرية سميحة) الكتب

 بالزمالك

 مواليد
 مولد املوسيقار الكاتب األملاىن أرنست 1776-

 )Hoffmann(هوفامن 
 وفيات
  إستشهاد اإلمام عىل بن أىب طالب رابع 660-

  هـ40 رمضان 17الخلفاء الراشدين 
 إغتيال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء 1945-

 املرصى ىف حرم الربملان
فاة املسترشق الروىس أغناطيوس  و1951-

 )Kratchkovski(كراتشكوفيسىك 
  )Churchill( وفاة ونستون ترششل 1965-
  وفاة األديب الفلسطينى معني بسيسو1984-
 وفاة عامل االجتامع الفرنىس بيار بورديو 2002-
)Bourdieu( 

 يناير 25
  أحداث
  عيد الرشطة ىف مرص____-
دولة العثامنية  دخول مرص تحت سيطرة ال1527-

وفقد مرص استقاللها وأعتربت واحدة من 
  العاىل إياالت اإلمرباطورية وتابعة للباب

  إفتتاح حديقة الحيوانات بالجيزة1890-
  معركة بيت سوريك ىف فلسطني1948-
املنظمة االقتصادية ( إنشاء الكوميكون 1949-

 )للكتلة الرشقية
  
  
  
  
  
  

 حياء العربية الجنود اإلنجليز يقتحمون األ1952-
ىف اإلسكندرية بعد تزايد أعامل العنف 

 ضدهم
 معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة 1952-

الشعبية ىف اإلسامعيلية ضد جنود اإلستعامر 
 )وعيد الرشطة ىف مرص(اإلنجليزى 

 إنعقاد املؤمتر العاملى الثاىن لنرصة 1969-
وإلقاء الرئيس ) بالقاهرة(الشعوب العربية 

 لنارص خطابا فيهعبدا
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 إجتامع ىف القاهرة بني الرئيس املرصى 1998-
 حسنى مبارك والعاهل األردىن امللك حسني

  إجراء اإلنتخابات الفلسطينية2006-
 الشيخ صباح األحمد الجابر يتوىل إمارة 2006-

الكويت خلفآ للشيخ جابر األحمد الصباح 
 الذى توىف

 الرئيس مبارك ال خصخصة للصحف 2007-
لقومية لتظل معربة عن ضمري األمة ا

 ومصالح الوطن
اإلستجابة ( املرصية يناير 25 قيام ثورة 2011-

لدعوات التظاهر وخروج اآلالف مبيدان 
واملطالبة ) التحرير وبالقاهرة واملحافظات

  بإسقاط نظام حسنى مبارك
 مواليد
 مولد الكياموى الربيطاىن روبرت بويل 1627-
)Boyle( 
ديب اإلنجليزى سومرست موم  مولد األ1874-
)Maugham( 
 مولد املخرج السينامىئ املرصى يوسف 1926-

 شاهني
  
  

 مولد الدكتورة تحفة حندوسة أستاذ اآلثار 1937-
 وعضو املجمع العلمى املرصى

 وفيات
 وفاة الرسام اإليطاىل أميديو مودلياىن 1920-
)Modigliani(  
 وفاة الشيخ عبدالعزيز جاويش أحد 1929-
قطاب الحزب الوطنى املرصى ورئيس أ

 اللواء بعد وفاة مصطفى كامل تحرير
  وفاة آل كابوىن زعيم العصابة األمريىك1947-
  وفاة ممدوح سامل رئيس الوزراء املرصى1988-

 سابقا
 وفاة املمثلة األمريكية آفا جاردنر 1990-

)Gardner(  
 وفاة محمود رياض األمني العام لجامعة 1992-

 ربية سابقاالدول الع
 وفاة الدكتورة سمحة الخوىل الرئيس 2006-

السابق ألكادميية الفنون والكونرسفتوار ىف 
  مرص

 وفاة الدكتور عزيز صدقى رئيس وزراء 2008-
 ) عاما88عن (مرص األسبق 

 وفاة الكاتب الصحفى لبيب السباعى 2012-
  رئيس مجلس إدارة األهرام األسبق

 يناير 26
  أحداث
  القومى ألسرتاليا العيد____-
 السلطان سليم األول يدخل القاهرة عىل 1517-

 رأس قواته العثامنية
 قوات املهدى تدخل الخرطوم وتقتل 1885-

 القائد اإلنجليزى جوردون
  
  

  بدء العمل ىف تنفيذ برج إيفل ىف باريس1887-
 الطيار محمد صدقى يقود طائرته من 1930-

 )عيد الطريان ىف مرص(برلني للقاهرة 
  سقوط برشلونه ىف أيدى قوات فرانكو1939-
  إعالن جمهورية الهند1950-
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وقتل  مبنى، 700إحرتاق ( حريق القاهرة 1952-
 ) جنيه مليون12عرشات، وخسائر تقدر ب 

 إجتمع الرئيس جامل عبدالنارص بالرئيس 1967-
الفنلندى كيكونني ومباحثات حول أهمية 

 سالمأجل تحقيق ال التعاون الدوىل من
حتى ( مرص تستعيد سيناء من إرسائيل 1981-

 )خط العريش رأس محمد
 املؤمتر العام للحزب الوطنى يوافق 1982-

باإلجامع عىل إنتخاب الرئيس مبارك رئيسا 
 للحرب الوطنى الدميقراطى

 سياد برى يهرب من العاصمة الصومالية 1991-
 مقديشيو أمام ثورة قبائلها

يل كلينتون ينكر تحرشه  الرئيس األمريىك ب1998-
باملوظفة بالبيت األبيض مونيكا لونيسىك 

كلينتون  إعرتف) 1998 أغسطس 17ىف (
 بأنه كان كاذبآ ىف شهادته السابقة

 1000 زلزال شديد غرىب كولومبيا يقتل 1999-
 2000ويصيب أكرث من 

 مواليد
 Van( مولد فان دونجن الرسام الفرنىس 1877-

Dongen( 

ائد األمريىك دوجالس ماك آرثر  مولد الق1880-
)Mac Arthur(  
  مولد امللحن واملغنى إبراهيم شفيق1896-
  مولد الطبيب الدكتور يس عبدالغفار1917-
  مولد املمثل األمريىك بول نيومان1925-
حسني سمري سالمة رئيس املركز . د.  مولد أ1936-

القومى للبحوث األسبق وعضو املجمع 
  العلمى املرصى

 وفيات
مستكشف وعسكرى ) Gordon( جوردون 1885-

 انجليزى يلقى مرصعه ىف الخرطوم
مؤلف العديد ( وفاة االمري عمر طوسون 1944-

 )من الكتب ىف التاريخ والجغرافيا
مختص ىف ( وفاة املسترشق االيطاىل بونىل 1947-

أدب اللغة الرتكية ومرتجم القرآن الكريم 
 )Bonelli) (إىل اإليطالية

 ة الشاعر والصحفى عبداللطيف النشار وفا1972-
 وفاة املمثل األمريىك إدوارد روبنسون 1973-
)Robinson(  
  وفاة املفكر السوفيتى ميخائيل سوسلوف1981-

 يناير 27
  أحداث
 اليوم الدوىل إلحياء ذكرى ضحايا محرقة ____-

 اليهود
 إنشاء بنك اإلسكندرية لتداول العمالت 1843-

حد للمضاربات املالية األجنبية بهدف وضع 
 ىف أسعار العملة

  
  
  

 تعيني دوجالس دنلوب مفتشا لوزارة 1890-
املعارف املرصية ومدرسا باملدرسة الخديوية 

فيام  تنفيذ سياسة االحتالل بشان التعليم(
 )بعد

جون  أول تجربة إلخرتاع التليفزيون قدمها 1926-
 )لندن(ىف معمله بسوهو ) Byrd( بريد
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 ىف وتسليم القوات األملانية املحارصة هزمية 1944-
 ليننجراد أثناء الحرب العاملية الثانية

 أجرى عبدالنارص مباحثات مع قحطان 1969-
 الشعبى رئيس الجمهورية اليمنية الجنوبية

 محكمة الجيزة لألحوال الشخصية ترفض 1994-
تطليق نرص أبو زيد من زوجته إبتهال 

 يونس بدعوى الردة
 مواليد
  )Mozart(ولد املوسيقار النمساوى موزارت  م1756-
 مولد الشاعر األسكتلندى بارنز 1759-
  مولد الدكتور حسني فوزى1900-
 عثامن أمني.  مولد أستاذ الفلسفة د 1905-
  مولد اإلذاعى الرائد محمد فتحى1910-
 مولد الدكتور صدقى أبو طالب رئيس 1925-

مجلس الشعب املرصى وأستاذ وعميد كلية 
 قوق جامعة القاهرة سابقاالح

 وفاة الشاعر اللبناىن إلياس أبو شيكة 1947-
 )1903مولده (
 وفيات
 )Verdi( وفاة املوسيقار اإليطاىل فريدى 1901-
 Allard( وفاة املسترشق الفرنىس االر 1924-

Michel(  
 وفاة جاكوبو أربنيز رئيس جواتيامال 1971-
)Arevez( 
  وفاة الجرنال جريفاس1974-
  وفاة الشاعر املرصى محمود أبو الوفا1979-
 وفاة الرئيس الفرنىس األسبق جورج 1983-

 بومبيدو
 وفاة سوهارتو رئيس أندونيسيا السابق 2008-

  عاما86عن 

 يناير 28
  أحداث
 صدور جريدة البالغ بالقاهرة برئاسة 1923-

 عبدالقادر حمزة
 تأليف وزارة سعد زغلول األوىل ىف مرص 1924-
 )وزارة وفديةأول (
 اللبنانية ببريوت" الحياة "  صدور جريدة 1946-
  إستقالل نيوزيلندا1947-
 إجتامع جامل عبدالنارص بيوجني بالك 1956-

 البنك الدوىل لإلنشاء والتعمري مدير
إلستئناف مباحثات مرشوع السد العاىل 

 التى بدأت بواشنطن
  
  
  

 "تشالنجر" إنفجار مكوك الفضاء األمريىك 1986-
 ومرصع رواد السفينة)  ال51(
  تحويل محطة قطار ىف باريس إىل متحف1987-
  إنتهاء حكم سياد برى ىف الصومال1991-
  هجوم صاروخى عراقى عىل السعودية1991-
 إفتتاح مؤمتر السالم ىف الرشق األوسط ىف 1992-

 موسكو
 اآلالف يحتشدون ىف ميدان التحرير وقطع 2011-

ومبارك يفرض حظر ) واإلنرتنت(االتصاالت 
 )2011 يناير 25ىف أعقاب ثورة  (التجول
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 مواليد
  مولد املوسيقار البولندى أرتور روبنشتني1889-

)Rubinstein( 
 مولد الشاعر السورى األصل السكندرى 1892-

 اإلقامة خليل شيبوب
  مولد الشاعر الغناىئ مأمون الشناوى1914-
  غيثالـلـه مولد املمثل عبد1930-
  خليفة آل ثان أمري قطر بن مولد الشيخ حمد1950-
 )Nicolas Sarkozy( مولد نيكوال ساركوزى 1955-

 السابقرئيس جمهورية فرنسا 
  
  
  

 وفيات
  وفاة املؤرخ املرصى تقى الدين املقريزى1442-
 وفاة فرانسيس وينجيت رسدار الجيش 1935-

 )Wingate(املرصى وحاكم السودان 
  )Yeats( إليرلندى ييتس وفاة األديب  ا1939-
  وفاة الدكتور عىل إبراهيم باشا1947-
 وفاة جورج الثالث ملك بريطانيا 1952-
)George( 
  وفاة الدكتور جامل العطيفى1983-
  وفاة الفنان عامد حمدى1984-
  وفاة املفكر والراهب االب جورج قنواىت1994-
 85 وفاة املفكر اإلسالمى أنور الجندى عن 2002-

 عاما
 يناير 29

  أحداث
 القوات اليابانية تغزو شنغهاى الصينية 1932-
 قيام أديب الشيشيكىل بانقالب عسكرى 1951-

ىف سوريا تبعه إستقالة رئيس الجمهورية 
 هاشم االتاىس

 وافق مجلس األمة املرصى باإلجامع عىل 1958-
 إتحاد مرص وسوريا

) رائد الفضاء السوفيتى( وصول جاجارين 1962-
 لقاهرة ومقابلته لجامل عبدالنارصإىل ا

  إفتتاح أول مجلس لألمة ىف الكويت1963-
 بدء الجالء للمرحلة االخرية لقاعدة 1970-

 هويلس األمريكية بليبيا
  موسيفينى يتوىل رئاسة أوغندا1986-

  
  
  
  

 فراغات ىف الهرم األكرب  إكتشاف1987-
 يطلق )بروسيكتور( املخترب الفضاىئ األمريىك 1999-

 ستكشاف القمرإل
حمد شفيق رئاسة الوزارة  توىل الفريق ا2011-

ًاملرصية ومبارك يعني عمر سليامن نائبا 
  للرئيس

 مواليد
 مولد الرواىئ الروىس أنطون تشيكوف 1860-
)Chekhov( 
 مولد األديب  الفرنىس رومان روالن 1866-
)Rolland(  
 مولد السياىس والوزير الوفدى عبدالفتاح 1893-

  باشاالطويل
  مولد الفنانة املمثلة دولت أبيض1894-
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  مولد املوسيقار رفعت جرانه1924-
 مولد عامل الرتبية وعلم النفس دكتور فؤاد 1935-

 )2000توىف عام (عبداللطيف أبو حطب 
 وفيات

  وفاة األديب املرصى إبراهيم املويلحى1906-
املندوب ( )Cromer( وفاة اللورد كرومر 1917-

 )ابق ىف مرصالسامى الس
  وفاة املخرج السينامىئ حسن اإلمام1988-

 يناير 30
  أحداث
 إنجلرتا وفرنسا وإيطاليا والواليات املتحدة 1919-

األمريكية واليابان يعلنون فصل الدول 
 العربية عن تركيا

 بدء حكم النازية بتعيني أدولف هتلر 1933-
 مستشارا ألملانيا

ىل ملجمع اللغة  بداية إنعقاد الدورة األو1934-
 )مجمع فؤاد األول(العربية بالقاهرة 

 إنعقاد مؤمتر تضامن الشباب اآلسيوى 1959-
  األفريقى بالقاهرة

 وإصابة 13مقتل ( األحد الدامى ىف إيرلندا 1972-
 ىف لندنديرى عىل أيدى الجنود 14

 )الربيطانيني
 الرئيس مبارك يفتتح املركز القومى 1990-

 للبحوث
 وبرا البندقية بإيطاليا حريق أ1996-
 أول هجوم إنتحارى فلسطينى تنفذه 2002-

 الـلـهمن رام )  عاما28وفاء ادريس (إمرأة 
 فجرت نفسها ىف الشارع الرئيىس بالقدس

 العربية
 إنقطاع جزىئ ىف شبكة اإلنرتنت مبرص 2008-

بسبب إنقطاع كابالت بحرية ىف البحر 
 املتوسط شامل األسكندرية

  
  
  

 مواليد
الرئيس األمريىك ( مولد فرانكلني روزفلت 1882-

32( 
  مولد السباح العاملى عبداللطيف أبو هيف1929-
 مولد كامل البتانوىن أستاذ علم البيئة 1936-

 والنبات املرصى
 مولد املمثلة الربيطانية فانيسا ريدجريف 1937-
)Redgrave( 
 الثاىن بن حسني ملك الـلـه مولد امللك عبد1962-

 األردن
  

 وفيات
 إعدام ملك إنجلرتا تشارلز األول 1649-
)Charles(  
 وفاة أوريفل رايت مخرتع الطائرة 1948-
)Wright( 
 متطرف هندوىس يغتال املهامتا غاندى ىف 1948-

وفاة املهامتا (والية كاتيساوار الهندية 
  )Gandhi) (غاندى

 وفاة املمثلة السينامئية فردوس محمد 1961-
 )ر األمالتى اشتهرت بدو(
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 وفاة املؤرخ العسكرى الربيطاىن  بازيل 1970-
  )Liddell, Hart(هرنى ليدل هارت 

  وفاة املوسيقار عبدالحليم نويرة1985-
 محمد.  وفاة القانوىن والسياىس املرصى د1998-

 حلمى مراد

 وفاة الدكتور جامل مختار عامل اآلثار 1998-
 املرصى

 يم محمد وفاة امللحن املرصى عبدالعظ2008-

 يناير 31
  أحداث
  املفوض اإلنجليزى ماكامهون يعد الرشيف1916-

حسني مبملكة عربية إذا ما ساعدهم ضد 
 األتراك

 السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب 1953-
 بورقيبية ىف تونس

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق القمر 1958-
 )اكسبلورار(الصناعى 

للفضاء املركبة  الواليات املتحدة تطلق 1971-
 )14أبوللو (
 جيسكار ديستان رئيس فرنسا يفتتح مركز 1977-

 بومبيدو الثقاىف بباريس
املكتب  إقصاء الجرنال جياب عن عضوية 1982-

 السياىس للحرب الشيوعى الفيتنامى
 الواليات املتحدة األمريكية تصنع من تربة 1986-

 القمر خرسانة خاصة للحياة فوقه
ك يصل دافوس لحضور  حسنى مبار1997-

 املنتدى االقتصادى العاملى
ـة 2001-  حـكـام ىف االـسـكتلندية أـصـدرت املحكـم

ــى  ــجن الليـب ــقىض بـس ــوكريىب ـي ــية ـل قـض

عبدالباسط املقراحى بالسجن مـدى الحيـاة 
  األمني فحيمة بتهمة تفجري الطائرة وبراءة

يبدأ ) عمر سليامن( نائب الرئيس املرصى 2011-
من أجل حوارا مع قوى املعارضة 

اإلصالحات الدستورية وحكومة أحمد 
 شفيق الجديدة تؤدى اليمني الدستورية

 مواليد
 مولد املوسيقار النمساوى فرانز بيرت 1797-

  )Schubert(شوبريت 
  مولد الكاتب األمريىك نورمان ميلر1923-
 وفيات
 وفاة األديب  اإلنجليزى جون جالزورىث 1933-
)Galsworthy(  
ن التشكيىل املرصى مصطفى  وفاة الفنا1982-

 كامل
 وفاة املهندس املعامرى املرصى فريد 1985-

 شافعى
محمود .  وفاة طبيب األطفال املرصى د1989-

 عيسوى
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 فرباير 1
  أحداث
 انعقاد املؤمتر الزراعى االقتصادى العرىب 1923-

مطالبة الحكومة : األول ومن أهم قراراته
أرضه إذا  بسن قانون يحظر عىل الفالح بيع

 دونم وتأسيس 200كانت أرضه أقل من 
 رشكة البتياع األراىض العربية للصهيونيني

 انتخاب تريجفى ىل أول سكرتري لألمم 1946-
 تحدةامل
  إعالن الجمهورية ىف املجر1946-
  إعالن قيام الوحدة بني مرص وسوريا1958-
 الواليات املتحدة األمريكية تطلق قمرها 1958-

 الصناعى األول
 خطاب عبد النارص ىف إفتتاح املجلس 1969-

الوطنى الفلسطينى عن أهمية دور 
 املقاومة

  تأسيس حزب الوفد الجديد مبرص1978-
 الـلـهالزعيم الشيعى اإليراىن آية  عودة 1979-

ً عاما 15الخمينى إىل العاصمة اإليرانية بعد 
 .قضاها ىف املنفى

 انسحاب جرينلند من السوق األوربية 1985-
 .املشرتكة

 زلزال قوى ىف باكستان وأفغانستان يقتل 1991-
  ويرشد اآلالف1200

 اجتامع القمة بني الرئيس األمريىك بوش 1992-
 لتيسن ىف كامب ديفيدوالروىس ي

 مجزرة ىف إستاد بورسعيد ىف مرص عقب 2012-
 ً شهيدا72مباراة بني األهىل واملرصى تسقط 

   مواليد
  مولد عامل القانون اإلنجليزى إداورد كوك1552-

(Coke)  
  مولد الدكتور زىك نجيب محمود1905-
 مولد األديب واملحقق محمود محمد 1909-

 شاكر
لروىس بوريس يلتسني  مولد الرئيس ا1931-

(Yeltsin)  
السياحة  وجيه شندى وزير.  مولد د1936-

 والتعاون االقتصادى ىف مرص سابقا
 وفيات
 إغتيال امللك كارلوس األول ملك الربتغال 1908-

 وابنه لويس فيليب
 وفاة حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة 1990-

 الثورة ونائب رئيس الجمهورية ىف مرص
 الصحفى األديب إبراهيم  وفاة الكاتب1991-

 الورداىن
 وفاة عامل اإلستشعار عن بعد محمد عبد 1996-

 الهادى
 وفاة وزير العدل السابق ىف مرص أحمد 1998-

 ممدوح عطيه

 فرباير1
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 فرباير 2

  أحداث
داخل األراىض " كوتاهية"الجيش املرصى يحتل  1833-

 الرتكية، ويصبح عىل مقربة من األستانة عاصمة 
 .نيةالدولة العثام

  إعالن امللكية ىف الربتغال1919-
 بدء اجتامع لجنة نزع السالح واملشكلة بني 1952-

 )ىف باريس(الدول األربع الكربى ومعها كندا 
 شكرى القوتىل ترشيح جامل عبد النارص أعلن 1958-

 لرئاسة الجمهورية العربية
ترتطم ) 6رينجر( مركبة الفضاء األمريكية 1964-

 مبسطح القمر وتتحط
  إنقالب عسكرى ىف باكستان يقوده أيوب خان1965-
دى كلريك يعلن التخىل   رئيس جنوب أفريقيا1990-

 عن التفرقة العنرصية
 ردود فعل غاضبة ىف العامل اإلسالمى تدين 2006-

الرسوم الكاريكاتريية املسيئة للرسول محمد 
املنشورة ىف صحف  )عليه الصالة والسالم(

  ملتظاهروندامنركية ونرويجية وا
  
  
  

         
  

 يحرقون السفارتني الدمناركية والرنويجية         
  بدمشق والقنصلية الدمناركية ىف بريوت

                   
هجوم عنيف عىل ( موقعة الجمل 2011-

 بالخيل والجامل ىف ميدان املتظاهرين
 )التحرير وسقوط عرشات القتىل والجرحى

 فيام عرف مبوقعة الجمل
 دموالي

 مولد الرواىئ األيرلندى جيمس جويس 1882-
(Joyes) 

   مولد املفكر اإلسالمى عبد الرزاق نوفل1917-
 إحسان عباس.  مولد األديب د1920-
 أحمد عكاشة.  مولد أستاذ الطب النفىس د1935-
 وفيات
  (Glinka)  وفاة املوسيقار الروىس جلينكا1857-
 سل وفاة الفليسوف الربيطاىن برتراند ر1970-

(Russell) 
  وفاة املمثل األمريىك جني كيىل1996-
  وفاة األديب فتحى غانم1999-

 فرباير 3
  أحداث
  بلغاريا تستأنف حربها ضد تركيا1913-
 الواليات املتحدة األمريكية تقطع عالقتها 1917-

 بأملانيا
  
  
  
  
  

 معركة ستالينجراد بهزمية أملانيا انتهاء 1943-
 ) قيادة هتلر إذاعة من مقرباعرتاف(
 طائرات الحلفاء تغري عىل برلني وتقتل 1945-

  أملاىن22000
  

  فرباير3/ 2
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 إرسائيل ترفض دعوة األمم املتحدة 1957-
اإلنسحاب من سيناء وغزة إال إذا حصلت 
عىل ضامنات بحرية املالحة ىف قناة 

 .وخليج العقبة السويس
 استقبل جامل عبد النارص الرئيس 1968-

يتو والوفد اليوغسالىف جوزيف بروز ت
 املرافق له

  املجلس الوطنى الفلسطينى يختار يارس1969-
ًعرفات رئيسا خلفا للشقريى ً 

 إنتهاء إتفاقية جزر األزور املعقودة بني 1974-
 الواليات املتحدة والربتغال

 الرئيس حسنى مبارك يلتقى بالرئيس 1982-
 األمريىك ريجان ىف واشنطن

  ىف أسوان بدء العمل ىف بناء الجامعة1984-
 ىف  املرصية98العبارة السالم " غرق السفينة 2006-

البحر االحمر ىف طريقها من ميناء ضبا 
   السعودى إىل ميناء سفاجا املرصى

  

 وانتشال 388 نجاة - مسافر1400عىل متنها        
 ) جثة244

 مواليد
  مولد املوسيقار األملاىن فيليكس مندلسون1801-

(Mendelssohn)  
محمد لطفى عبدالخالق عميد . د .ولد أ م1972-

 كلية العلوم األسيق جامعة القاهرة
 وفيات
) مخرتع الة الطباعة( وفاة جوتنربج 1468-

(Gutenberg)  
رئيس الواليات ( وفاة وودرو ويلسون 1924-

 (Wilson) ) املتحدة
 وفاة الشاعر السورى املولد السكندرى 1951-

  )28/1/1892مولده (اإلقامة خليل شيبوب 
  وفاة بديع خريى1966-
 )سيدة الغناء العريب( وفاة أم كلثوم 1975-

 فرباير 4
  أحداث
منظمة الصحة ( اليوم العاملى للرسطان ____-

 )العاملية
  بدء الثورة العرابية ىف مرص1881-
 محمود سامى البارودى يؤلف نظارته ىف 1882-

 مرص
 تعيني أول مستشار ماىل إنجليزى ىف 1883-

 ومة املرصية هو السري أوكلني كولفنالحك
بني املنيل والجيزة ( كوبرى عباس افتتاح 1908-

 )بالقاهرة

ألف مصطفى ( ىف مرص فرباير 4 حادث 1942-
النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار 

 )بريطاىن للملك فاروق
 ىف أعقاب الحرب العاملية" يالتا" بدء مؤمتر 1945-

فلت، ستالني، حرضه فرانكلني، روز(الثانية 
من (الدولية  لبحث إقامة املنظمة) ترششل

 )1945 فرباير 4-11
 )رسيالنكا( استقالل سيالن 1948-
 وصول تيتو إىل األسكندرية واستقبله 1962-

 جامل عبد النارص

 فرباير3/4
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 إعالن الجمهورية اإلسالمية ىف إيران وتوىل 1979-
 الخمينى منصب املرشد العام للثورة

ة دولية متنع تعذيب  توقيع إتفاقي1985-
 املسجونني

  حل مجلس الشعب املرصى1987-
 5000 زلزال قوى ىف أفغانستان يقتل 1998-

 ويصيب ويرشد اآلالف
 أرىس الرئيس حسنى مبارك حجر أساس 2002-

أكرب متحف لآلثار ىف العامل بأول طريق 
 ً)فدانا 117 مساحته(الفيوم الصحراوى 

 مواليد
 حجازى مولد املطرب سالمة 1852-
  مولد الشاعر النيل حافظ إبراهيم1872-

عبدالحميد .  مولد رائد األدب الشعبى د1910-
 يونس

أستاذ ( مولد الدكتور عبد الرحمن بدوى 1917-
 )الفلسفة

  مولد الكاتب املرسحى سعد الدين وهبه1925-
جامل .  مولد عامل الجغرافيا املرصى د1928-

 حمدان
 وفيات
 نجليزى توماس كارليل وفاة الكاتب اإل1881-

(Carlyle) 
  وفاة األديب إسامعيل مظهر1963-
  وفاة املنتج السينامىئ رمسيس نجيب1977-
  وفاة املوسيقى مدحت عاصم1989-

 فرباير 5
  أحداث
 السلطان عبد الحميد يصدر قانون الخط 1856-

الهاميوين، الذى ينظم إصالح دور العبادة 
اطورية اإلمرب غري اإلسالمية ىف انحاء

 العثامنية
  املكسيك تصبح جمهورية فيدرالية1917-
 عىل القاياىت يصدر جريدة الرشق ىف 1922-

 جينيف
  بداية معركة دين بيان فو ىف فيتنام1954-
 صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية 1958-

املتحدة بعد إعالن الوحدة بني مرص 
 وسوريا

  
  
  
  
  

  
موافقته  الرئيس الفرنىس ديجول يعلن 1962-

 عىل إستقالل الجزائر
 الضفادع البرشية املرصية تغري عىل ميناء 1970-
 وتغرق ثالث سفن حربية" إيالت"
" 14أبواللو " رواد مركبة الفضاء األمريكية  1971-

 يهبطوا عىل سطح القمر
  مؤمتر نزع السالح بجينيف1985-
  فوز نادى الزمالك بالبطولة األفروآسيوية1988-
اف مدينة إرم ذات العامد ىف عامن  إكتش1992-

 بواسطة األقامر الصناعية
 والدة النعجة دولىل املستنسخة من خلية 1997-

حيوان بالغ ىف معهد روزالني ىف أدنربة 
 باسكتلندا

  فرباير4/5
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ً جنديا وطيارا إرسائيليا ىف تصادم 73 مقتل 1997-
 طائرىت هيلكوبرت

 إختتام أعامل املنتدى االقتصادى العاملى 2002-
 بنيويورك

 مواليد
 مولد املخرتع الربيطاىن املولد األمريىك 1840-

 (Maxim)الجنسية هريام ستيفنس مكسيم 
 مخرتع مدفع مكسيم

  مولد املخرج كامل الشيخ1919-
  مولد األديب الناقد املرصى فتحى سالمة1937-
 وفيات
  وفاة املمثل السينامىئ مجدى وهبه1990-
 يليب جالب وفاة الكاتب الصحفى ف1992-
  وفاة الكاتب الصحفى لطفى الخوىل1999-

 فرباير 6
  أحداث
 مؤمتر الصلح ىف باريس يبحث قضايا 1919-

 الرشق العرىب
 توىل امللكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا 1952-
 )عقب وفاة امللك جورج السادس(
إحدى رواد الحركة النسائية ( درية شفيق 1957-

عن الطعام ىف سفارة ًتبدأ إرضابا ) ىف مرص
الديكتاتورية  الهند بالقاهرة مطالبة بإنهاء

 وسقوط عبد النارص
 خطاب جامل عبد النارص ىف عيد العلم 1967-

 الثامن حيث أعلن شعاره العلم للجميع
 إجتامع عبد النارص برؤساء دول املواجهة 1970-

 مع إرسائيل ىف القاهرة
زموس كو( االتحاد السوفيتى يطلق القمر 1970-

 إلعرتاض األقامر الصناعية) 218
 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة 1989-

 كهرباء أسوان
  
  
  
  

 زلزال قوى ىف شامل أفغانستان يدمر 1998-
 5000 منزل ويقتل أكرث من 2000

 خروج مظاهرة احتجاج من االزهر عىل 2006-
عليه (نرش الرسوم املسيئة للرسول محمد 

 بصحيفة دمناركية وعىل) مالصالة والسال
سيد طنطاوى . رأس املظاهرة شيخ االزهر د

. األوقاف دعىل جمعه ووزير . واملفتى د
 اإلسالمية محمود حمدى زقزوق والقيادات

 ىف مرص
 مواليد
  مولد الصحفى واملؤلف األمريىك أرنست1887-

 (Gruening)جريننج 
  مولد الزعيم البولندى جومولكا1905-

(Gomulka)  
 مولد الرئيس األمريىك رونالد ريجان 1911-
  (Regan) )40الرئيس رقم (

فرباير 5/6
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 وفيات
  وفاة امللك جورج السادس ملك بريطانيا1952-

  (George)وتوىل إليزابيث الثانية العرش
  وفاة الزعيم املغرىب عبد الكريم الخطاىب1963-

  

  وفاة الكاتب العرىب خريى حامد1972-
 الجمهورية  وفاة ناظم القدىس رئيس1998-

 )ىف األردن(السورية األسيق 
 وفاة الفنان التشكيىل املرصى الكبري صالح 2007-

  عاما96طاهر عن 

  فرباير 7
  أحداث
  ىف مرص1882 صدور دستور 1882-
 بدء ثورة دول البلقان عىل اإلمرباطورية 1913-

 العثامنية
 وضع الحجر االساس ملبنى الجامعة املرصية 1928-

 )عه امللك فؤادوض(بالجيزة 
 اإلعالن عن تأسيس عصابة األرجون اإلرهابية 1931-

 اإلرسائيلية
  إنعقاد مؤمتر لندن لبحث مشكلة فلسطني1939-
 قوات الحلفاء تدخل مدينة بنغازى الليبية أثناء 1941-

 الحرب العاملية الثانية
 إجتامع رؤساء دول املواجهة مع إرسائيل ىف 1970-

 القاهرة
  األسكندرية مقر للجامعة اإلفريقية إختيار1990-
 الحزب الشيوعى السوفيتى يتخىل عن إحتكاره 1990-

 ً عاما72للسلطة السياسية بعد 
  الكويت تشعل النار ىف آبار النفط الكويتية1991-
وقعتها ( توقيع معاهدة ماسرتيخت ىف هولندا 1992-

 ) دولة أوربية12
 إكتشاف هرم صغري بالقرب من هرم 1993-

 فوخو

 بالعيد القومى لجمعية املساعى االحتفال 1993-
  )بشبني الكوم (املشكورة باملنوفية

 فوز آرئيل شارون زعيم حزب الليكود 2001-
اليمينى اإلرسائيىل برئاسة مجلس الوزارء 

 اإلرسائيىل
 مواليد
 مولد السياىس والفيسوف اإلنجليزى السري 1478-

 (Moore)توماس مور 
اإلنجليزى شارلز ديكنز  مولد األديب 1812-

(Dickens)  
 وفيات
 وفاة الكاتب املوسوعى محمد فريد 1945-

 وجدى
 وفاة عبد العزيز الشوربجى محامى 1982-

 الحريات ونقيب املحامني املرصيني سابقا
  وفاة املخرج واملمثل نور الدمرداش1994-
  ملك األردنالـلـه وفاة امللك حسني بن عبد 1999-

  الثاىنالـلـهوتوىل ابنه عبد 

  فرباير6/7
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 فرباير 8

  أحداث
 بدء معركة املنصورة ووقوع امللك لويس 1250-

التاسع ملك فرنسا ىف االرس عىل يد املرصيني 
 )ىف دار ابن لقامن باملنصورة(
تأليف ( تقديم العرض األول ألوبرا عايدة 1872-

 )مبيالن(ىف أوربا ) املوسيقار فردي
 ة بدء الحرب الروسية الياباني1904-
 إتفاق بني فرنسا وأملانيا تعرتف فيه أملانيا 1909-

 مبصالح فرنسا ىف املغرب
 بولجانني يخلف مالينكوف ىف رئاسة 1955-

 الحكومة السوفيتية
 صدور قرار تأسيس وكالة أنباء الرشق 1956-

 األوسط بالقاهرة
اإلطاحة بحكم عبد ( عيد الثورة ىف العراق 1963-

  السالم عارفوبدء حكم عبد) الكريم قاسم
 إغالق مسارح القومى والطليعى والحكيم 1973-

 من الرئيس أنور السادات بقرار
 املرأة السويرسية تنال حق الرتشيح ىف 1984-

 اإلنتخاب
ً إنتخاب حيدر أبو بكر العطاس رئيسا 1986-

 لليمن الجنوىب
 بداية اإلنتفاضة الشعبية ضد ماركوس ىف 1986-

 الفلبني
ورى حافظ األسد يستبعد  الرئيس الس1998-

 شقيقه رفعت األسد من منصبه كنائب له

محمد الربادعى .  حسنى مبارك مينح د2006-
 قالدة النيل الفىض

 مواليد
  مولد الكاتب اإلنجليزى جون رسكن1819-

(Ruskin) 
  مولد الكاتب الرواىئ الفرنىس جول فرن1828-

(Verne)  
  مولد املؤرخ عبد الرحمن الرافعى1889-
  مولد الرئيس الهندى األسبق زاكر حسني1897-
رئيس وزراء ( مولد تنكو عبد الرحمن 1903-

 )ماليزيا
  مولد الكاتب اإلسالمى عبد الرزاق نوفل1917-
 مولد حسني الشافعى نائب رئيس 1918-

 جمهورية مرص األسيق
 د مصطفى كامل طلبة.  مولد عامل البيئة أ1922-
 اك ليمون مولد املمثل األمريىك ج1925-

(Lemmon)  
 وفيات
 وفاة هوالكو خان الفاتح املغوىل وصيفة 1265-

 جنيكز خان
  وفاة الشاعر عىل الجارم1949-
  وفاة املمثل املرصى عادل أدهم1996-
 وفاة الناقد األديب املرصى رجاء النقاش 2008-

  عاما74عن 
 51 وفاة الكاتب الصحفى مجدى مهنا عن 2008-

 عاما

  فرباير8
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 فرباير 9

  حداثأ
 هزمية قوات السري توماس وايت ىف 1554-

  اإلستيالء عىل لندنمحاولة
  إعالن الجمهورية الرومانية1849-
 37 نرباسكا تصبح الوالية األمريكية الـ 1867-
 فرديناند ديليسبس مهندس قناة السويس 1893-

يحكم عليه مع آخرين بالسجن بتهمة 
 اإلحتيال

طينى األول ىف الفلس  بدء إنعقاد املؤمتر1919-
 القدس

 قيام حلف البلقان بني تركيا واليونان 1934-
 ورومانيا ويوجوسالفيا

 حادث فتح كوبرى عباس بالجيزة وسقوط 1946-
 )يوم الطالب املرصيني(طالب املظاهرات 

  إنشاء حزب العامل األملاىن1946-
 البدء ىف تنفيذ مرشوع مصنع الحديد 1954-

 والصلب ىف مرص
 ا توقع إتفاقية اإلستقالل جاميك1962-
 إستقبل عبد النارص يارس عرفات رئيس 1970-

 منظمة التحرير الفلسطينية
 إطالق القمر الصناعى العرىب األول 1985-

 )عربسات(
 ً حيدر بكر يصبح رئيسا لليمن الجنوبية1986-
 شهادة فخرية للرئيس مبارك من منظمة 1987-

 الكشافة بصفته الراعى الفخرى للحركة
  عودة العالقات بني مرص واليمن1988-
  املوافقة عىل أول دستور لناميبيا1990-

بني ( املوافقة عىل تنفيذ اتفاق غزة واريحا 1994-
 )عرفات وبرييز

 مواليد
  مولد رائد املرسح العرىب مارون نقاش1817-
 مولد الدكتور أحمد زىك أبو شادى 1892-
 )الطبيب األديب(
 لكريم أستاذ املوسيقى مولد عواطف عبد ا1931-
 وفيات
 وفاة املؤرخ والكاتب الفرنىس جول 1874-

  (Michelet)ميشيليه
 )دوستويفسيك( وفاة الرواىئ الروىس 1881-

(Dostoyevsky) 
الفنان النمساوى جوستاف كليمت   وفاة1918-

(Klemth)  
 إعدام عبد الكريم قاسم رئيس وزراء 1963-

 العراق األسيق
علياء ملكة األردن ىف حادث  مرصع امللكة 1977-

 طائرة
  وفاة الشاعر الغناىئ مرىس جميل عزيز1980-
 وفاة الرئيس الروىس األسيق يورى 1984-

  (Andropof)أندروبوف 
  وفاة املمثل محسن رسحان1993-
 وفاة السياىس األمريىك ويليام فولربايت 1995-

(Fulbright)  

  فرباير9



  

 

 55

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرباير 10

  أحداث
ريس التى أنهت حرب  توقيع معاهدة با1763-

بني بريطانيا وفرنسا (السنني السبع 
 )وأسبانيا

 سلطان عامن تيمور يتنازل عن سلطاته 1932-
 البنه سعيد

  عرض فيلم وداد ألم كلثوم1936-
 اتهمت اللجنة املركزية للحزب الشيوعى 1948-

املوسيقيني السوفييت مبا فيهم دميرتى 
 ، وآرامفشوشتاكوفتش وسريجى بروكوفي

اشا توريان بأنهم قطعوا الصلة بالجامهري خ
لظهور املؤثرات البورجوازية ىف مؤلفاتهم 

 املوسيقية
  تأميم البنك األهىل املرصى1960-
 إستقبل عبد النارص كارنج موك نائب 1968-

 رئيس جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 إنضمت رأس الخيمة إىل دولة اإلمارات 1972-

 العربية املتحدة
  إنهيار جليدى ىف جبال األلب1984-
ً إنتخاب جورج مارشيه زعيام للحزب 1985-

  )Marche(الشيوعى الفرنىس 
 سلطات جنوب إفريقيا تطلق رساح 1990-

نيلسون مانديال أشهر سجني سياىس ىف 
 العامل

  إفتتاح مؤمتر االنكتاد الثامن ىف كولومبيا1992-
ً إعادة إنتخاب حافظ األسد رئيسا 1999-
لجمهورية السورية كوالية سابعة متتد ل

 سبعة أعوام
  

 خطف الدبلوماىس املرصى حسام املوصىل 2006-
 ىف غزة واإلفراج عنه ىف اليوم التاىل

 توج منتخب مرص لكرة القدم بطالً لكاس 2006-
األمم اإلفريقية الخامسة والعرشين للمرة 

 بالقاهرة أقيمتالخامسة ىف الدورة التى 
نتخب مرص لكرة القدم بكاس األمم  فوز م2008-

 اإلفريقية للمرة السادسة
 مواليد
 مولد الكاتب الروىس بوريس باسرتناك 1890-

(Pasternak)  
  مولد الفنان التشكيىل املرصى راغب عياد1892-
 مولد هارولد ماكميالن رئيس وزراء 1894-

  (Macmillan)  بريطانيا السابق
 ولت بريخت مولد الشاعر األملاىن بريت1898-

(Brecht) 
  مولد الشاعر و األديب محمد التهامى1920-
 مولد الكاتب يعقوب الشاروىن رائد ثقافة 1931-

 الطفل
 مولد عامل اآلثار املرصى الدكتور جاب 1939-

 الـلـه عىل جاب الـلـه
  مولد الشاعر والصحفى فاروق جويده1945-
 وفيات
 ك وفاة الشاعر املرصى ابن سيناء املل1211-
 وفاة الكاتب والفليسوف الفرنىس 1755-

 (Montesquieu) مونتسكيو

فرباير 10



    

 الجزء األول- قاموس التواريخ 56 

 (Pushkin)  وفاة الشاعر الروىس بوشكني1837-
 وفاة الزعيم الوطنى املرصى مصطفى 1908-

عاما بعد إصابته مبرض  34عن (كامل 
 )السل

رئيس وزراء مرص ( مقتل بطرس غاىل باشا 1910-
 )األسيق

 د الحميد الثاىن وفاة سلطان تركيا عب1918-

 وفاة العامل األملاىن ويلهام رونتجن 1923-
  (Rontgen)  )مكتشف أشعة أكس(
  ميالد الفنانة نعيمة وصفى1932-
   (Pius) وفاة البابا بيوس الحادى عرش1939-
 وفاة الكاتب األمريىك أليكس هيىل مؤلف 1992-

 مسلسل الجذور

 فرباير 11
  أحداث
 ويزلت من مارى  زواج نابليون بونابر1810-
  إنهاء مؤمتر يالتا1945-
ً عقدت مرص مع روسيا اتفاقا إلنشاء 1956-

 معمل لألبحاث الذرية
 تكوين اإلتحاد الفيدراىل التحاد الجنوب 1959-

 الغرىب
 صدور قرار تأميم بنك مرص والبنك األهىل 1970-

 املرصى
بواسطة ( إكتشاف سريابيوم سقارة 1970-

دفنت ىف ) (ريياملكتشف اإلنجلريى إم
 الرسابيوم مومياء عدد من البقرات والعجل

 شامل رشق هرم سقارة) املقدس
 أطلقت اليابان قمرها الصناعى األول 1970-
 )أوهومى(
 إنعقاد مؤمتر الدول املستهلكة للبرتول ىف 1974-

 واشنطن
 إنتخاب مارجريت ثاترش رئيسة لحزب 1975-

ً حزبا املحافظني الربيطاىن ألول إمراة تتزعم
ًسياسيا رئيسيا ىف بريطانيا ً 

 إتفاق أردىن فلسطينى باتحاد الكونفدرالية 1985-
 ًأساسا للحكم

  الرئيس األسد يفوز برئاسة ثالثة1985-
 بدء عمل لجنة إحياء مكتبة األسكندرية 1990-

 الدولية
 تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن 2011-

الحكم وسلمه للمجلس األعىل للقوات 
 2011 يناير 25حة بعد إندالع ثورة املسل

 واستمرار املظاهرات الشعبية
 مواليد
  مولد املخرتع توماس أديسون1847-
 (Daumier) وفاة الرسام الفرنىس دومييه 1879-
  مولد األديبة مى زيادة1886-
  مولد فاروق األول ملك مرص السابق1920-
  مولد الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين1927-
 وفيات
  وفاة الفيلسوف العرىب ابن رشد1198-
  وفاة الفليسوف الفرنىس رينيه ديكارت1650-

(Descartes) 
 وفاة اللواء طيار عبد الرحمن عنان أحد 2000-

 الضباط األحرار ىف مرص
  وفاة الشاعر الغناىئ عبد السالم أمني2001-
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 فرباير 12

  أحداث
  القوات السوفيتية تجتاح جورجيا1921-
القوات الربيطانية تدخل مدينة شنغهاى  1927-

لحامية إمتيازاتها وإرضاب عام ىف املدينة 
 الربيطاىن ًاحتجاجا عىل الوجود العسكرى

 فرنسا تطلق رساح الزعيم املغرىب عبد 1947-
  الكريم الخطاىب

 توقيع اتفاقية إنشاء إتحاد اإلذاعات 1950-
 (EBU) األوربية

يطاىن بشأن اإلتفاق املرصى الرب  توقيع1953-
قىض مبنح السودان حق تقرير (السودان 

 1/1/1956املصري وقد انفصل فعالً ىف 
 اإلتحاد السوفيتى يدعو دول الرشق 1957-

األوسط إىل نبذ اإلختالفات ويتعهد بعدم 
 التدخل ىف شئونها الداخلية

 أجرى عبد النارص مباحثات مع ليوبولد 1967-
اهرة سنجور رئيس جمهورية السنغال بالق

 لدعم منظمة الوحدة اإلفريقية
 غارة إرسائيل عىل مصنع مدىن مرصى ىف 1970-

 ) عامًال70إستشهاد (أبو زعبل 
 الرئيس السوداىن األسيق جعفر منريى 1971-

 يحظر الحزب الشيوعى
 توقيع اإلتفاق بني بريطانيا وفرنسا لحفر 1986-

 نفق املانش
 توقيع إعالن أسوان إلحياء مكتبة 1991-
 ألسكندريةا

  
  
  

  
 بدء إضطرابات االرز ىف أندونيسيا، ونهب 1998-

 الوطنيني لرثوات األندونيسيني الصينني
 مواليد
  مولد السياىس الفرنىس تالريان1754-

(Talleyrand) 
 مولد العامل اإلنجليزى شارلز دارون 1809-

(Darwin) صاحب نظرية أصل األنواع 
 )وتطور األحياء والنشوء واإلرتقاء

 مولد إبراهام لينكولن محرر العبيد 1809-
 )16الرئيس األمريىك رقم (
 مولد القائد األمريىك عمر برادىل 1893-

(Bradley) 
 مولد الكاتب الصحفى املرصى جامل 1934-

 بدوى
آمال عثامن وكيل مجلس الشعب .  مولد د1934-

  املرصى
 وفيات
 وفاة الفليسوف األملاىن إميانويل كانت 1804-

(Kant)  
 وفاة املخرج السينامىئ السوفيتى سريجى 1948-

  (Bernstein)برنشتني 
 وفاة الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر 1963-

  عاما74األسيق عن 
 وفاة املخرج الفرنىس جان رينوار 1979-

(Renoir) 
  وفاة  األديب  القصىص محمود البدوى1986-

فرباير12
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.  وفاة املفكر واألديب وأستاذ الفلسفة د1991-
 يق الطويلتوف

  وفاة األديب الجزائرى رشيد ميموىن1995-

  وفاة املخرج الفرنىس روجيه فاديم2000-
  وفاة الكاتب الصحفى الساخر جالل عامر2012-

 فرباير 13
  أحداث
  أسبانيا تعرتف بإستقالل الربتغال1668-
 13ً السلطان العثامىن يصدر فرمانا تضمن 1841-

ًبندا منتهكا بها استقالل  مرص كام حددته ً
 معاهدة لندن

 ذهب سعد زغلول إىل دار املندوب 1918-
سري ريجالند (السامى الربيطاىن ىف مرص 

هو وعبد العزيز فهمى وعىل ) ونجت
وطلبوا السامح لهم بالسفر إىل  شعراوى

باريس ليعرضوا القضية عىل مؤمتر فرساى 
 ويطلب اإلعرتاف بحق مرص ىف اإلستقالل

ء عىل مدينة دريزدين  غارة الحلفا1945-
)Dresden ( األملانية) تقتل ربع مليون

  ) مدىن أملاين
 ً إختيار نيويورك مقرا لألمم املتحدة1946-
 إلغاء املعاهدة األردنية الربيطانية 1957-
 )1948املنعقدة ىف (
  زيارة عبد النارص ملبنى جريدة االهرام1969-

 الجديد
 روسيا تطرد أديبها سولجنستني 1974-

(Soljenitzun)اىل املغرب   
 قرر مؤمتروزراء النفط العرىب باألغلبية رفع 1974-

الحظر العرىب عن شحنات النفط إىل 
 الواليات املتحدة األمريكية

  
  
  

 مؤمتر القمة العرىب املحدود بالجزائر 1974-
 والسعودية، مرص، سوريا، الجزائر

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح أوىل مؤمتر 1982-
 ملسار االقتصاد املرصىإلصالح ا

ً إنتخاب كونستاتني ترشنينكو رئيسا لإلتحاد 1984-
 )ًخلفا ألندروبوف(السوفيتى 

 مبارك وزايد يفتتحان تشغيل توربينني 1991-
 جديدين بالسد العاىل

  انقالب فاشل ىف قطر ضد أمريها1996-
 املجلس العسكرى ىف مرص يعلن عن حكم 2011-

 أشهر ويحل 6البالد بصفة مؤقتة ملدة 
مجلىس الشعب والشورى ويعلق العمل 

 الدستورى
 مواليد
العامل (Shockley)    مولد وليام شوكىل1910-

املهندس األمريىك مخرتع الرتانرستور عام 
 ىف 1956 حاصل عىل جائزة نوبل (1947

 ) الفيزياء
  سيد عويس.  مولد رائد علم اإلجتامع د1913-
لتجريدى منري  مولد رائد الرسم املرصى ا1919-

  كنعان
حسن .  مولد املفكر وأستاذ الفلسفة د1935-

  حنفى

 اير فرب12/13
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 وفيات
 (Wagner) وفاة املوسيقار األملاىن فاجرن 1883-
  اغتيال حسن البنا مؤسس جامعة اإلخوان1949-

 املسلمني

 (Beaufre) وفاة الجرنال أندريه بوفر 1975-
  )القائد  واملؤرخ العسكرى الفرنيس(
 ديب اليوغوسالىف أيفو أندريتش وفاة األ1975-

(Andritch) 
  وفاة املمثل شفيق نور الدين1981-

  فرباير14
  أحداث
 )فالنتاين داي( عيد الحب ____-
ً قدم تالريان وزير خارجية فرنسا تقريرا إىل 1798-

حكومته يؤكد فيه إن الفرصة سانحة 
 إلرسال حملة إلحتالل مرص

  إفتتاح كوبرى قرص النيل1872-
  عودة محمود سامى البارودى من منفاه1899-
 48 والية أريزونا تصبح الوالية رقم 1912-

 بالواليات املتحدة األمريكية
 إفتتاح املتحف الزراعى ىف الدقى ىف 1933-

 القاهرة
 وامللك  ترومانقاء بني الرئيس األمريىكل 1945-

السعودى عبد العزيز عىل ظهر مدمرة 
 ترسو ىف قناة السويس

 اإلتحاد السوفيتى والصني الشعبية يعقدان 1950-
 ً عاما30معاهدة صداقة ملدة 

 خروشوف يفتح مؤمتر الحزب الشيوعى 1956-
 العرشين بهجوم حاد عىل ستالني

إنتهت ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا 1960-
 )19/3/1960الزياة ىف 

ً إنتخاب عبد السالم عارف رئيسا 1963-
 لجمهورية العراق

  شخص3000زلزال ىف إيطاليا يقتل  1981-

 إستقالة إرئيل شارون وزير الدفاع 1983-
اإلرسائيىل بناء عىل حكم محكمة إرسائيلية 

 خاصة
 خمينى يحل دم الـلـه الزعيم اإليراىن آية 1989-

سلامن ) الهندى األصل(الكاتب اإلنجليزى 
ويرصد  رشدى بسبب كتابه آيات شيطانية

 مكافاة مالية ملن يقتله
 إعالن قيام مملكة البحرين بقيادة الشيخ 2002-

 حمد بن عيىس آل خليفة ملك البحرين
 مواليد
  مولد االقتصادى اإلنجليزى توماس مالتس1766-

(Malthus) 
 مولد الدكتور محمد حسن الزيات وزير 1915-

 الخارجية األسيق ىف مرص
 طه حسني.  مولد الفنان التشكيىل د1929-

  
 وفيات
املكتشف اإلنجليزى جيمس  وفاة 1779-

 (Cook)كوك
  وفاة املمثل املرصى عباس فارس1978-
أباظة   وفاة الكاتب الصحفى املرصى فكرى1979-

  عاما82عن 

 فرباير13/14
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 وفاة الكاتب الصحفى والناقد الفنى كامل 1998-
النجمى رئيس تحرير مجلة الكواكب 

 األسبق

 إغتيال رفيق الحريرى رئيس الوزراء 2005-
سابق ىف حادث تفجري بسيارة اللبناىن ال

  كيلو جرامات من املواد350مفخخة تحمل 
 املتفجرة

 فرباير 15
  أحداث
  سقوط بغداد ىف يد املغول1258-
  تأسيس البنك العقارى املرصى1880-
ىل شميل يصدر ىف القاهرة مجلته ب ش1886-

 "الشفاء"الطبية 
 إغراق سفينة حربية برازيلية ىف ميناء 1898-

يؤدى لبدء الحرب األمريكية برازيل 
 األسبانية

  إفتتاح محكمة العدل الدولية ىف الهاى1922-
 نجاة الرئيس األمريىك فرانكلني روزفلت 1933-

 ولة اغتيالامن مح
 اليابان تستوىل عىل جزر سنغافورة ىف 1942-

 الحرب العاملية الثانية
 إجتامع جامل عبد النارص بنهرو ألول مرة 1955-

  وصدور بيان مشرتكىف القاهرة
.  حل أندريه جروميكو محل دميرتى ت1957-

 شبيلوف وزير الخارجية السوفيتى
لفهم مع آ اإلخوان املسلمون يعلنون ت1987-

 حزب الوفد الجديد ىف مرص
  القوات السوفيتية تنسحب من أفغانستان1989-
 املجلس العسكرى املرصى يشكل لجنة 2011-

تشار طارق لتعديل الدستور برياسة املس
 البرشى

 مواليد
  مولد املمثلة فاطمة رشدى1908-
 مولد الدكتور أحمد عتامن نرص أستاذ 1945-

الدراسات اليونانية والرومانية رئيس 
جمعية األدب املقارن واملؤلف املوسوعى 

 الدراسات اليونانية والالتينية ىف
 وفيات
 وفاة السياىس الربيطاىن هربرت أسكويث 1928-

(Asquith) 
 وفاة الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ 1947-

 األزهر السابق
  وفاة املسترشق األملاىن أوجست فيرش1949-
 وفاة األديب املهجرى اللبناىن األصل سعيد 1960-

 تقى الدين
  وفاة املوسيقار زكريا أحمد1961-
  وفاة الرسام املرصى سيف وانىل1979-
 -  إغتيال الجرنال األمريىك ليمون هانت1984-

 أثناء -قائد قوات حفظ السالم ىف سيناء 
 تواجده ىف روما
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 فرباير 16

  أحداث
 مقر الجامعة - نقل مقر الجامعة املرصية1915-

 الحاىل إىل فيال محمد -األمريكية بالقاهرة
 )الفلىك(صدقى باشا ىف ميدان األزهار 

انيا أثناء الحرب  أملانيا تلقى عىل بريط1916-
العاملية األوىل أكرب القنابل ىف تاريخ 

 الحروب، كانت القنبلة تزن ألف كيلو
خالل ( العثامنيون يحرقون مكتبة بغداد 1918-

 )حربهم ضد الفرنسيني واإلنجليز
  سقوط الفلبني ىف يد القوات األمريكية1945-
 رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن 1948-

اص من تأليف قوة دولية تقريرها بأنه ال من
تتوىل فرض التقسيم ىف فلسطني ورفض 

 األمن والجمعية العامة التوصيات مجلس
  حاييم وايزمان يصبح أول رئيس إلرسائيل1949-
  توىل فيدل كاسرتو رياسة الحكومة ىف كوبا1959-
 أطلقت اليابان قمرها الصناعى الثاىن 1971-
 )تانيس(
ىل رئاسة جمهورية  السيدة اجاثا باربر تتو1982-

 مالطة
 توىل ماريوسواريز رئاسة الجمهورية ىف 1986-

  عام من حكم ساالزار60الربتغال بعد 
  تأسيس جمهورية لتوانيا1988-

  
  
  
  
  

 سام نجوما يصبح أول رئيس لناميبيا بعد 1990-
 إستقاللها

 ىف حادث 500 وفقد أكرث من 800 مقتل 1993-
ية قرب الهايت" نبتون"غرق سفينة النقل 

 الجزيرة
 اليونان وكينيا يسلامن الزعيم الكردى عبد 1996-

  أوجالن لرتكياالـلـه
 مواليد
  مولد املؤرخ األمريىك هرنى آدمز1838-

(Adams) 
  مولد الشاعر األديب إسامعيل صربى1854-
 مولد املهندس العاملى املعامرى املرصى 1911-

 سيد كريم املتخصص ىف تخطيط املدن
د فؤاد محى الدين رئيس وزراء مرص  مول1926-

 األسبق
  مولد الرئيس الكورى الشامىل كيم إيل1941-

الذى خلف والده  (Kim il -sung)سونج 
 ىف رئاسة البالد ورئاسة الحزب 1997عام 

 الشيوعى 
 وفيات
  البستاىنالـلـه وفاة األديب اللبناىن عبد 1930-
 وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس 1940-

 ة جمعية العلامء املسلمني بالجزائرمؤسس
  وفاة الفنان اللبناىن مصطفى فروح1957-
  وفاة املمثل املرصى زىك رستم1972-

  فرباير16
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 وفاة عازف القانون املرصى عبدالفتاح 1990-
  منىس

 إغتيال الزعيم الشعبى عباس موسوى ىف 1992-
 لبنان

ملكات مرص   وفاة نارميان صادق أخر2000-
 72لملك فاروق األول عن والزوجة الثانية ل

 عاما

 وفاة الفريق أول محمد فوزى وزير 2000-
  عاما85الحربية املرصية األسيق عن 

 وفاة فكرى مكرم عبيد السياىس املرصى 2006-
  عاما90نائب رئيس مجلس الوزراء عن 

 فرباير 17
  أحداث
 القائد العثامىن عمر باشا يهزم الجيش 1855-

ىف شبه جزيرة " فاجوزلو"الروىس ىف معركة 
 ًالقوم الواقعة حاليا ىف اوكرانيا

 أول عرض للتليفزيون امللون عىل الجمهور 1938-
ىف لندن بعد أن إخرتعه األسكتلندي جون 

 1928بريد عام 
 مجلس األمن الدوىل يعقد آخر اجتامع له 1946-

 ىف لندن قبل أن ينتقل إىل نيويورك
اىن ىف اليمن  الوزيراإلخوالـلـه انقالب عبد 1948-

ويغتال أمامها يحيى حميد الدين واثنني 
 من أوالده ىف مجزرة ىف صنعاء

 مظاهرات ىف إرسائيل تطالب بإقالة 1974-
الجرنال موشيه دايان الذى أعترب مسئوالً 

 عن عدم إستعداد الجيش ىف حرب اكتوبر
  إنشاء اتحاد الكتاب ىف مرص1975-
تى  الجيش السورى يخمد ثورىت مدين1982-

 4000دمشق وحامة ويقتل 
  إنضامم النساء الفرنسيات للبحرية الفرنسية1985-
  بدء إجتامعات الفرانكفون1986-
بني ليبيا ( قيام إتحاد املغرب العرىب 1989-

 )وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا

مرشوع % 98.4 أقر البحرينيون بأغلبية 2001-
 امليثاق الوطنى املتضمن تحويل البحرين

 من إمارة إىل مملكة دستورية وإنشاء
برملان من مجلسني ومينح املرأة جميع 

 مع الرجل باملساواةحقوقها السياسية 
 ومنح القضاء االستقالل الكامل

  قيام ثورة شعبية ىف ليبيا ضد القذاىف2011-
 مواليد
  مولد الكاتب والناقد إسامعيل ادهم1911-
  مولد املطربة ليىل مراد1918-
 مولد األديب والكاتب الصحفى صالح 1929-

 مرىس
  مولد األديب القصاص محمد جربيل1938-
 وفيات
 وفاة الفليسوف اإليطاىل برونو جيوردانو 1600-

(Giordano)  
 (Molière)  وفاة األديب الفرنىس موليري 1673-
  (Heine) وفاة الشاعر األملاىن هينه 1856-
 (Argelander)أرجيالندر   وفاة أوجست1875-

 فرباير 16/17
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 وفاة خالد العظم رئيس وزراء سوريا 1965-
 األسبق

 وفاة عامل الرسطان األمريىك بيتون روس 1970-
(Rous)  

  وفاة املمثل حسني صدقى1976-
  مقتل األديب اللبناىن حسني مروه1987-
 وفاة مصمم األزياء الفرنىس جى الروش 1989-

(Laroche)  
 فرباير 18

  أحداث
دريك أنجلز ينرشان ىف  كارل ماركس وفر1848-

 "البيان الشيوعي"لندن 
 سقوط وزارة نوبار باشا بعد مظاهرة 1879-

 للجيش املرصى
ً تعيني جاستون ماسبريو مديرا للمتحف 1881-

 املرصى ببوالق
" املدارس" صدور العدد األول من مجلة 1893-

 التى أصدرها مصطفى كامل
 ة بدء الحرب األهلية ىف إيرلندا الشاملي1921-
 الوزير مدبر عملية إغتيال الـلـه عبد 1948-

الزعيم اليمنى يحيى حميد الدين ينصب 
  ًنفسه إماما عىل اليمن

 )االستقالل( العيد القومى لنيبال 1951-
 انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن 1955-

 ألف جندى بريطاىن عن 20مرص ورحيل 
نية الثا منطقة القنال وبدء تنفيذ املرحلة

 للجالء
 زيارة تيتو ملرص واجتامعه بجامل عبد 1962-

النارص ومحادثات بينهام حول مؤمتر نزع 
 السالح

 إستقالل جامبيا وانضاممها للكومنولث 1965-
 الربيطاىن

 فضيحة رس صفقة األسلحة األملانية 1965-
 إلرسائيل) الغربية(

 إفتتاح أول سفارة إلرسائيل ىف القاهرة 1980-
 ائم باألعامل يوسف هداسبحضور الق

 إيطاليا والفاتيكان تعرتفان لكل منهام 1984-
 كدولة مستقلة

ً حيدر الغطاس ينتخب رئيسا لليمن 1986-
 الجنوىب

 مواليد
 صاحب (Maginot) مولد اندريه ماجينوه 1877-

فكرة خط ماجينوه الدفاعى الذى أقامته 
فرنسا عىل حدودها مع أملانيا خالل الحرب 

 األوىل العاملية
 مولد الكاتب الصحفى واألديب حبيب 1898-

 جاماىت
ثروت عكاشة وزير الثقافة األسيق .  مولد د1921-
 )والسياىس العسكرى املرصي(
  مولد املفكر واألديب محمود أمني العامل1922-
 وفيات
  وفاة الفاتح املغوىل تيمور لنك1405-
  وفاة الراهب والالهوىن األملاىن مارتن لوثر1546-

(Luther) 
 وفاة الفنان اإليطاىل مايكل أنجلو 1564-

(Michael Angelo) 

 فرباير17/18
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عضو مجلس قيادة ( وفاة صالح سامل 1962-
  )الثورة املرصية

 وفاة عامل الذرة األمريىك أوبنهامير، 1967-
  (Oppenheimer)جولويس روبرت 

 اغتيال األديب الرواىئ يوسف السباعى ىف 1978-
 قربص

م عبد الهادى رئيس وزراء  وفاة إبراهي1981-
 مرص األسبق

  وفاة األديب املرصى عبد الفتاح الجمل1994-
 وفاة الكاتب الصحفى محمد سيد أحمد 2006-

  عاما78عن 
  وفاة األديب السوداىن الطيب صالح 2009-

 فرباير 19
  أحداث
 تم جالء الجيش املرصى عن غزة وهى 1841-

 ماملحطة األخرية ىف اإلنسحاب من الشا
 فشل قوات الحلفاء ىف السيطرة عىل 1915-

 )أثناء الحرب العاملية األوىل(الدردنيل 
 بدء مفاوضات روما لتعويض حملة أسهم 1958-

 رشكة قناة السويس
 لوحة أثرية مبعبد 100 إكتشاف أكرث من 1988-

 رمسيس الثاىن بالجيزة
 بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير 1991-

 الكويت
تاح املرحلة األوىل ملرشوع إزدواج  إفت1995-

 السكة الحديد بني األقرص وأسوان
 زيارة مفاجئة للرئيس حسنى مبارك 2000-

لبريوت لتأكيد الدعم املرصى للبنان ضد 
 إرسائيل

 مواليد
 مولد العامل البولندى نيقوال كوبرنيكوس 1473-
واضع نظرية دوران األرض والكواكب حول (

 (Copernicus) )الشمس

 مولد إسرت فهمى ويصا من النساء 1895-
 املناضالت من أجل اإلستقالل

 مولد األديب الفنان الفرنىس اندريه 1896-
 (Breton) بريتون

 مولد أستاذ األدب الرتىك والفارىس 1916-
واإلسالمى الرائد دكتور حسني مجيب 

 املرصى
  مولد الشاعر املرصى إبراهيم عيىس1927-
عيد إبراهيم البدوى  مولد الدكتور الس1939-

عضو املجمع العلمى املرصى واألستاذ 
 مبعهد البحوث والدراسات اإلفريقية

 وفيات
 مرصع أحمد حسنني باشا رئيس ديوان 1946-

 )ىف حادث سيارة(امللك فاروق 
  وفاة الكاتب الفرنىس أندريه جيد1951-
  وفاة املنتج السينامىئ املرصى حسن رمزى1977-
  الصينى دينج تشاو بينج وفاة الزعيم1997-
 وفاة الرواىئ والنارش البناىن سهيل ادريس 2008-
 ) عاما83عن (

  فرباير18/19
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 فرباير 20

  
  أحداث
  اليوم العاملى للعدالة االجتامعية____-
 معاهدة إمارة رشق األردن وبريطانيا 1928-

 وقعت ىف القدس لتجديد العالقة بينهام
  افتتاح املتحف القبطى بالقاهرة1947-
  افتتاح الكلية العسكرية الجوية ىف بلبيس1951-
 زيارة تيتو الرئيس اليوغسالىف ملرص 1959-

واجتامعه بجامل عبد النارص وغادر القاهرة 
 22/2/1959ىف 

إستمرت ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا 1961-
 )9/3/1991حتى 

الصداقة ( إطالق سفينة الفضاء األمريكية 1962-
جلني ويدور بها عىل يستقلها جون ) 7رقم 

 دورات حول األرض
 إجراء محادثات بني الرئيس عبدالنارص 1965-

والرئيس الحبيب بورقيبه رئيس جمهورية 
 تونس

 الواليات املتحدة األمريكية تعرتف بالصني 1972-
 الشيوعية

 االتحاد السوفيتى يطلق محطة الفضاء 1986-
 "مري"
 ني بدء هدم الجزء الرئيىس من سور برل1990-

 البدء ىف إستخدام أرسع قطار ىف العامل 1991-
 بأملانيا

 إعالن نداء مؤمتر القاهرة إلخالء إفريقيا 1996-
 من األسلحة النووية

 وقوع أسوا كارثة قطار ىف مرص مرصع 2002-
 عربات درجة ثالثة 7ً راكبا ىف احرتاق 380

 بقطار الصعيد بالقرب من العياط
 مواليد
 فرنىس دومييه  مولد الرسام ال1808-

(Daumier)  
 مولد محمد نجيب أول رئيس لجمهورية 1901-

 مرص العربية
 مولد الرئيس السوفيتى ألكىس كوسيجني 1904-

(Kosygin)  
  مولد املوسيقار مدحت عاصم1909-
  مولد املمثل املرصى أحمد سامل1910-
 وفيات
 وفاة الفليسوف الهولندى سبينوزا 1677-

(Spinoza) 
  بطرس غاىل رئيس الوزراء املرصىلاغتيا 1910-
 الـلـه إمام الشيعة العراقى آية اغتيال 1999-

 محمد صادق الصدر ىف العراق

 فرباير20
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 فرباير 21

  أحداث
 )اليونسكو( اليوم الدوىل للغة األم _____-
 أنشات الحكومة املرصية وزارة خاصة 1882-

ًللسودان لإلرشاف عليه باعتباره أرضا 
قادر حلمى باشا مرصية وعينت عبد ال

 عاما لعموم السودان حكمدار
  الجيش اإلنجليزى يدخل أريحا بفلسطني1918-
  إنقالب عسكرى ىف إيران يقوده رضا خان1921-
 زيارة الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون 1972-

 إىل الصني
 املقاتالت اإلرسائيلية تسقط طائرة ركاب 1973-

 فوق سيناء 727ليبية من طراز بوينج 
 5 أشخاص ونجاة 108سفر عن مرصع ي

ومرصع مذيعة التليفزيون سلوى  فقط
 حجازى

 االهتداء إىل مدخل امللكات بهرم 1982-
أمنمحات ىف دهشور، والعثور عىل ثالث 

 .مومياوات ملكية
 إعالن الهور بني الهند وباكستان بشأن 1999-

 .جامو وكشمري
 مواليد
صص تخ( مولد املسترشق الروىس بليائيف 1895-

 (Evegenii Beliaev) )ىف تاريخ االسالم

 مولد الصحفيني التوأمني مصطفى وعىل 1914-
  أمني مؤسىس دار أخبار اليوم

 مولد سمري غريب مستشار وزير الثقافة 1954-
املرصى رئيس جهاز التنسيق الحضارى 

  )كاتب وناقد فنى(
 وفيات
 (Gogol) وفاة الكاتب الروىس جوجول 1852-
 مالكومل اكس ىف نيويورك اغتيال 1965-

(Malcolm X) 
 وفاة مذيعة التليفزيون املرصى سلوى 1973-

 حجازى ىف طائرة آتية من ليبيا إىل القاهرة
 وفاة األديب السوفيتى شولوخوف 1984-

(Sholokhov) 
 )املنولوجست( وفاة محمود شكوكو 1985-
 وفاة راقصة الباليه اإلنجليزية مارجو 1991-

 فونتني
تحار الطبيبة اإليرانية سادارامى ىف  إن1994-

 طهران إحتجاجا عىل أوضاع املرأة اإليرانية
  وفاة املمثل السينامىئ الكوميدى املرصى1995-

 محمد رضا
  وفاة املمثلة عقيلة راتب1999-

  فرباير21
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 فرباير 22
  

  أحداث
" األخبار" أمني الرافعى يصدر جريدة 1920-

 بالقاهرة
عن حامية مرص، مع  بريطانيا تعلن التخىل 1922-

اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء 
 الحامية الربيطانية عىل مرص

 نسف شارع بن يهودا بالقدس بأمر من 1948-
عبد القادر الحسينى قائد فرق الجهاد 

 املقدس
ً إمتام الوحدة بني مرص وسوريا رسميا 1958-

ًوإنتخاب جامل عبد النارص رئيسا للجمهورية 
 دةالعربية املتح

 زيارة جامل عبد النارص وبصحبته الرئيس 1959-
 اليوغسالىف تيتو إىل دمشق

 سوكارنو يتخىل عن حكم أندونيسيا 1967-
 لسوهارتو

 توىل الشيخ خليفة بن حمد آل ثان الحكم 1972-
 ىف قطر

 إنعقاد مؤمتر القمة اإلسالمى الثاىن ىف الهور 1974-
 )فرباير 24 - 22من (
 قتها بليبيا األردن تقطع عال1984-
  بدء تنفيذ الحكم بحل حزب الرفاة ىف تركيا1998-
 هروب عصام الحرضى حارس مرمى فريق 2008-

 للتعاقد مع النادى األهىل املرصى إىل سويرسا
  نادى سيون

  

مرص بكاس   السويرسى بعد فوز منتخب      
األمم اإلفريقية للمرة السادسة ىف 

10/2/2006 
 مواليد
 واشنطون مولد جورج 1732-
 مولد الفليسوف األملاىن شوبنهاور 1788-

(Schopenhauer) 
  مولد الفلىك الفرنىس بيريجانسن1824-

(Jansen) 
الصحفى ( مولد أحمد فتحى زغلول 1863-

 )القانوين
  مولد الشاعر الباكستاىن محمد إقبال1873-
السياىس والكاتب الهندى هاميون   مولد1906-

 كبري
 تحية كاريوكا مولد الفنانة 1919-
 الكفراوى الـلـه مولد املهندس حسب 1930-

 وزير التعمري واإلسكان املرصى سابقا
 وفيات
 (Corot)  وفاة الرسام الفرنىس كورو1875-
 وفاة الفنان الربيطاىن النمساوى األصل 1980-

 (Kokoschka) اوسكار كوكوشكا 
 رشاد رشدى.  وفاة الكاتب املرسحى د1983-
نان السريياىل األمريىك أندى  وفاة الف1987-

  (Werhol)ويرهول 

  فرباير22



    

 الجزء األول- قاموس التواريخ 68 

 فرباير 23

  
  أحداث
  عيد الجيش السوفيتى1918-
 ستالني يبدأ ترحيل أعداد كبرية من 1944-

 الشيشانيني عن موطنهم
 ً إرسائيليا150 العرب يقتلون 1948-
 أعلن جامل عبد النارص ىف مؤمتر شعبى 1953-

ر ورفع بشبني الكوم رضورة إنهاء اإلستعام
عصاه عىل  عىل اإلستعامر ان يحمل"شعار 

كتفه ويرحل أو يقاتل حتى املوت دفاعا 
 "عن بقائه

 توقف مجلة الرسالة ألحمد حسن الزيات 1953-
 عن الصدور

 إنقالب بعثى يقوده جديد واألتاىس واألسد 1966-
 )ىف سوريا(
 مظاهرات ىف القاهرة ملطالبة عبدالنارص 1968-

 راطية ومحاربة الفسادبالحرية والدميق
 حرس رئيس العراق صدام حسني يقتلون 1996-

 زوج ابنته حسني كامل وشقيقه
 سكرتري األمم املتحدة كوىف عنان يتوصل 1998-

إىل اتفاق مع الرئيس العراقى صدام حسني 
 حول التفتيش عن أسلحة القتل الجامعى

 اعتقال السيد حسني الرتاىب رئيس حزب 2001-
بى السودان بتهمة تحريض املؤمتر الشع

 الشعب ضد الحكومة
  
  
  
  

 مواليد
 مولد املوسيقار األملاىن جورج فردريك 1685-

 (Handel)هاندل 
 مولد الفليسوف األملاىن الوجودى كارل 1883-

 (Jaspers) ياسربز 
هامم محمد هامم أستاذ الطب .  مولد د1931-

جامعة أسيوط وعضو املجمع العلمى 
 املرصى

 وفيات
 جوشا رينولدز  وفاة الرسام اإلنجليزى1792-

(Reynolds)  
  وفاة الشاعر اإلنجليزى جون كيتس1821-

(Keats)  
الرئيس  ((Adams)  وفاة جون آدمز1848-

   )السادس للواليات املتحدة
 إغتيال فرانشيكو األول رئيس املكسيك 1913-

 ونائبه جوزى بيندسواريز
  وفاة حفنى ناصف1918-
 يقى اإلنجليزى إدجار ألجار  وفاة املوس1934-

(Elgar)  
 وفاة الشاعر العراقى جميل صدقى 1936-

 الزهاوى
 إنتحار الرواىئ النمساوى ستيفان زفايج 1942-

 (Zweig) وزوجته 
مبتكر  (Backeland) وفاة ليو بيكيالند 1944-

  مادة البالستيك 
  وفاة امللك سعود بن عبد العزيز آل سعود1960-
 عبد البارى رائد فن لـلـها وفاة عبد 1996-

 اإلعالن الصحفى ىف مرص
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 فرباير 24
  أحداث
  أسبانيا تعلن الحرب عىل إنجلرتا1656-
 أعلن ىف ميونخ برنامج حزب العامل 1920-

 ًاألملاىن الذى أصبح هتلر زعيام له
 الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة يصبح 1942-

 ًحاكام للبحرين
ا الغربية ىف  بداية إذاعة صوت أمريك1942-

 واشنطن
  األمريكيون يحتلون مانيال عاصمة الفلبني1945-
 توقيع اتفاقية الهدنة املرصية اإلرسائيلية 1949-

 ىف رودس
 مجلس قيادة الثورة املرصى يعفى محمد 1954-

نجيب من رئاسة الجمهورية ويعني جامل 
 ًعبدالنارص رئيسا ملجلس قيادة الثورة

 ًورئيسا ملجلس الوزراء
بني العراق ( توقيع ميثاق حلف بغداد 1955-

 )وتركيا
ً زار جامل عبد النارص سوريا وأعلنت 1958-

إستمرت الزيارة (وسوريا بني مرص الوحدة 
 .)1958إىل مارس سنة 

 خلع الجيش ىف غانا الرئيس نكروما وأصبح 1966-
 ًالرئيس انكراه رئيسا للدولة

ياهو إل( تعيني أول سفري إلرسائيل ىف مرص 1980-
 )بن اليسار

 إكتشاف متثال لرمسيس الثاىن يزيد عمره 1984-
 ا عام4000عن 

 مذبحة بالجامع اإلبراهيمى بالخليل 1994-
ً فلسطينيا من املصلني بالجامع 62ومقتل (

 ًإنتقاما ملقتل كاهانا
 حسنى مبارك يفوز بجائزة األمم املتحدة 1994-

ًللسكان لدورة الرائد محليا وإفريقيا ودول  ًياً
 مواليد
 مولد الرحالة العرىب ابن بطوطة بطنجة 1304-

 محمد بن عبد الـلـهابو عبد ) باملغرب
 بن إبراهيم اللواىت الطنجى املعروف الـلـه
 بطوطه بابن

  مولد الشاعر التونىس أبو القاسم الشاىب1909-
 مولد املستشار عبد العاطى الشافعى 1932-

ا رئيس محكمة اإلسئناف القاهرة سابق
 ورئيس جمعية حامة النيل

 مولد األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز 1940-
املدير العام ملؤسسة امللك فيصل الخريية 

 باململكة العربية السعودية
 وفيات
  وفاة األديب املؤلف املرسحى محمد تيمور1921-
 إغتيال أحمد ماهر رئيس الوزراء املرصى 1945-

 الحرب عىل بعد إعالنه(األسبق ىف الربملان 
 )املحور

إحدى رائدات الحركة ( وفاة سيزا نرباوى 1985-
 )النسائية ىف مرص

ىف ) السياىس السوري( وفاة أكرم الحوراىن 1996-
 عامن باألردن
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 فرباير 25

  أحداث
 إعادة شهادة العاملية للشيخ عىل 1947-

كانت (ًعبدالرازق وتعيينه وزيرا لالوقاف 
  قد جردته منهرباألزهيئة كبار العلامء 

 بسبب 1925 أغسطس 12الشهادة ىف 
 " وأصول الحكماإلسالم"كتابه 

  العيد الوطنى للكويت1950-
 جامل عبد النارص يؤلف وزارته الثانية ىف 1954-

 مرص
يضم عبدالنارص ( إجتامع قمة ىف القاهرة 1957-

وسعود القوتىل وحسني ورؤساء وملوك 
 )مرص، السعودية، سوريا، األردن

  إفتتاح إذاعة أبو ظبى1966-
 ثورة شعبية بالفلبني تطيح بحكم 1986-

 .الدكتاتور فرديناند ماركوس
  إنتخاب فيولتيا تشامورو رئيسة لنيكاراجوا1990-
  حل حلف وارسو1991-
 من األقباط ىف البدارى مبحافظة 8 إغتيال 1996-

 أسيوط
 إنهيارات جليدية ىف النمسا وسويرسا 1999-
 ً)ا شخص50مقتل (
 إفتتح الرئيس حسنى مبارك دار الكتب 2007-

بباب الخلق بعد إعادة ) الكتبخانة(املرصية 
  ترميمها

 مواليد
  (Renoir) مولد الرسام الفرنىس رينوار 1841-

 مولد األديب الصحفى اللبناىن الشيخ 1867-
 نجيب الحداد

 مولد مغنى األوبرا اإليطاىل كاروزو 1873-
(Carroso)  

 لرسام أدهم وانىل مولد ا1908-
 )خبري الرتبية(حامد عامر .  مولد د1921-
  مولد الكاتب الساخر محمد عفيفى1922-
  مولد املخرج يوسف شاهني1926-
 رئيس (Aznar)  مولد جوزيه ماريا أزنار1953-

 وزراء أسبانيا 
 وفيات
 وفاة الشاعر اإليرلندى توماس مور 1852-

(Moore)  
 وكالة أنباء رويرت وفاة بول رويرت مؤسس 1899-
 وفاة ليفى أشكول رئيس وزراء إرسائيل 1969-

 األسيق
 وفاة رائد صناعة الزجاج ىف مرص محمد 1971-

 سيد ياسني
 رئيس (Bulganin) وفاة نيكوالى بولجاين 1975-

  مجلس الوزراء السوفيتى األسبق
  إغتيال الصحفى اللبناىن سليم اللوزى1980-
 الوزراء ووزير  وفاة ممدوح سامل رئيس1988-

 الداخلية األسيق مبرص
عاطف صدقى رئيس وزراء مرص .  وفاة د2005-

 األسيق
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 فرباير 26

  أحداث
 بدء الجمهورية الثانية ىف فرنسا بحكم 1848-

 لويس نابليون بونابرت
ىف الحرب ( توقف القتال بني روسيا وأملانيا 1917-

 )العاملية األوىل
ا أنتجت قنبلة  أعلن ترششل أن بريطاني1952-

 ذرية
 متت املرحلة األخرية من اإلنسحاب 1976-

فصل مبقتىض إتفاقية (اإلرسائيىل من سيناء 
 مرص بني القوات الثانية ىف سيناء التى وقعت

 )1975وإرسائيل ىف أول سبتمرب
 تسلم أول سفري مرصى عمله ىف إرسائيل 1980-
 )سعد مرتىض(
 لفلبني كورازون أكينو تعني أول رئيسة ل1986-
 إنقالب عسكرى ىف بناما بقيادة مانويل 1988-

 نورييجا
  التوقيع عىل إتفاقية طابا1989-
 إجراء أول عملية ىف القلب بإستخدام 1990-

  الليزر
 جامعة إرهابية تفجر مقهى مبيدان 1993-

 التحرير بالقاهرة
 أعلن الرئيس حسنى مبارك قرار يطلب 2005-

ىض فيه من مجلس الشعب والشورى يق
 من الدستور املرصى بأن 76بتعديل املادة 

انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق  يكون
اإلقرتاع الرسى املبارش مع إتاحة الفرصة 

وض اإلنتخابات خلألحزاب السياسية ل
 الرئاسية

 مواليد
 فيزياىئ (Arago) مولد فرانسوا أراجو 1786-

  وفلىك فرنيس
  لفرنىس األديب ا(Hugo)  مولد فيكتور هوجو1802-
القائد  ((Cromer) مولد اللورد كرومر 1841-

املندوب السامى ) العسكرى اإلنجليزي
  اىل11/9/1882(الربيطاىن ىف مرص 

7/5/1907(  
رائد  (Koddi) مولد ويليام كودى 1846-

 الكشافة اإلنجليزى 
أمني محمد عبد الرحمن الرشنوىب .  مولد د1940-

 )يةأستاذ الرتب(املجمع العلمى املرصى 
أحمد زويل عامل الكيمياء الحاصل .  مولد د1946-

 1999عىل جائزة نوبل عام 
 وفيات
وتوىل ) (ملك املغرب( وفاة محمد الخامس 1961-

 )امللك الحسن الثاىن
الفليسوف  ((Jaspers) وفاة كارل ياسربز1969-

  )األملاين
رئيس تحرير جبهة ( وفاة أحمد الشقريى 1980-

 )فلسطني
طيار املرصى الرائد بسالح الطريان  وفاة ال1984-

 املرصى أحمد عبد الرزاق
  وفاة األديب الجزائرى مولود معمرى1989-
 عامل (Schultz)  وفاة تيودور شولتز1998-

اإلقتصاد الزراعى األمريىك الحائز عىل جائزة 
 1979نوبل 
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 فرباير 27

  أحداث
  عيد إستقالل الدومينكان_____-
 امل الربيطاىن تأسيس حزب الع1900-
) الرايختستاج( إحراق مبنى الربملان األملاىن 1933-

 عىل أيدى النازيني
 إجبار أديب الشيشكىل عىل تقديم 1954-

 شغب أحداثإستقالته من رئاسة سوريا و
 حيث توىل هاشم 2/3/1954 إىل 27/2من 

 الحكم األتاىس
 عودة محمد نجيب لرئاسة مرص بقرار من 1954-

 ورةمجلس قيادة الث
تبدأ " فينوس" مركبة الفضاء السوفيتية 1967-

 الدوران حول كوكب الزهرة
الخليج ( إعالن قيام إتحاد اإلمارات العربية 1968-

  )العريب
 قمة ثالثية مرصية سورية سودانية 1977-

تشكيل قيادة سياسة  بالخرطوم قررت
 موحدة

 - العمل ىف جرس املحبة السعودية 1983-
 البحرين

 م طائرة نفاثة خفيفة الوزن تصمي1990-
 الرئيس األمريىك جورج بوش يعلن إنتهاء 1991-

 حرب تحرير الكويت بعد غزو العراق لها
 حسنى مبارك يفتح حقل برتول مليحة 1997-

 .بالصحراء الغربية

  إكتشاف تابوت حجرى من العرص الصاوى1998-
 لرئيس مرص فرعون جنوب أهرامات أبوصري

 مواليد
ألديب األمريىك جون شتاينبيك  مولد ا1902-

(Steinbeck)  
 مولد الشاعر والقائد اإلنجليزى سبندر 1909-

 (Spender)ستيفن 
 مولد املؤلف الربيطاىن لورنس دوريل 1912-

(Durrell)  
  (Taylor) مولد املمثلة اليزابيث تايلور 1932-
 وفيات
 (Borodin) وفاة املسيقار الروىس بورودين 1887-
مثل الفرنىس الكوميدى فرنانديل  وفاة امل1971-

(Fernandel)  
  وفاة الشاعر الغناىئ حسني السيد1983-
  وفاة املمثل الكوميدى محمد عوض1997-
عامل  (Hitchings) وفاة جورج هيتشنج 1998-

   1988الكيمياء الحائز عىل جائزة نوبل 
وفاة الداعية اإلسالمى الشيخ سيد سابق  2000-

 السنهمؤلف كتاب فقه 
   وفاة املمثل املرصى أبو بكر عزت2006-
 ثروت عكاشة وزير الثقافة املرصى.  وفاة د2012-

 23األسبق وأحد الضباط األحرار لثورة 
 1952يوليو 
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 فرباير 28

  أحداث
 خرجت كتيبة من الفرنسيني من بلبيس 1799-

وطافت القرى ملصادرة الجامل والحمري 
 لصالح الجيش وعندما وصلت إىل بردين

لها االهاىل وهزم الفرنسيني ثم   تصدى
أرسلت القيادة الفرنسية قوة كبرية ىف اليوم 

وأشعلت النار " بردين"التاىل استولت عىل 
 فيها

 الجيش املرصى يحتل مدينة أزمري، 1833-
فيستنجد السلطان بروسيا التى ترسل 

 ألف جندي، وتوقع الدولتان 13أسطولها و
 إنجلرتا تحالف تؤدى إىل تدخل معاهدة

 وفرنسا للتوفيق بني تركيا ومحمد عىل
 إتفاقية بني اإلتحاد السوفيتى وإيران عىل 1921-

مناوئة السياسة اإلنجليزية ىف منطقة الرشق 
 األوسط

 إعرتاف بريطانيا (فرباير 28 صدور ترصيح 1922-
 )بإستقالل مرص ورفع الحامية عنها

اوة  القوات اليابانية تبدأ غزوها لجزيرة ج1942-
 بأندونيسيا أثناء الحرب العاملية الثانية

ً شهيدا 38 غارة إرسائيلية عىل غزة خلفت 1955-
 من الجيش املرصى

 فشل مؤمتر وزراء خارجية إفريقيا 1982-
 دولة إفريقية بسبب إنضامم 19إنسحاب (

 )الجمهورية الصحراوية
 كوريا الجنوبية تبدأ ىف إنشاء أكرب السدود 1987-

 العاملاملائية ىف 
 فوز عبده ضيوف ىف إنتخابات الرئاسة ىف 1988-

 السنغال

  إكتشاف مرسح روماىن قديم1988-
  صدور العدد األول من األهرام ويكىل1991-
 100 زلزال يرضب إيران يقتل حواىل 1997-

 شخص ويرشد اآلالف
 مواليد
 مولد األديب اإليطاىل جابريل روستى 1783-

(Rossetti)  
يب اليوناىن جورج سيفرييس  مولد األد1900-

(Seferis) 
وزير و مولد إبراهيم زىك قناوى مهندس 1901-

 الرى ورئيس هيئة السد العاىل
 مولد العامل األمريىك الكيمياوى لينوس 1901-
حصل عىل جائزة نوبل  (Pauling)ولنج اب

 مرتني ىف الكيمياء ونوبل للسالم 
   مولد منار أبوهيف1932-
سوزان مبارك قرينة الرئيس  مولد السيدة 1941-

 محمد حسنى مبارك
 وفيات
 وفاة الشاعر الفرنىس المارتني 1869-

(Lamartine) 
 وفاة األديب األمريىك هرنى جيمس 1916-

(James) 
 )رائدة السينام املرصية( وفاة عزيزة أمري 1952-
شقيق ( وفاة املطرب إسامعيل شبانه 1985-

 )عبدالحليم حافظ
  بامله رئيس وزراء السويد إغتيال أولف1986-
 وفاة الصحفى املرصى مصطفى بهجت 2002-

 بدوى
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 فرباير 29
  أحداث
 كريستوفر كولومبوس يستدل بعلم الفلك 1504-

وبعلمه بخسوف القمر ويقنع الهنود 
 األصليني بتزويدة باملؤن

 ملكة السويد أولريكا تتنازل عن العرش 1720-
 لزوجها فريدريك األول

 األمر األملاىن بإغراق السفن  رسيان1916-
التجارية املسلحة خالل الحرب العاملية 

 األوىل
ً تشيكوسلوفاكيا تتبنى دستورا جديدا1920- ً 
 وصول الكولونيل األمريىك سيتسمون إىل 1928-

 مانيال ليتوىل منصب الحاكم العام للفيلبني
  إعالن باكستان جمهورية إسالمية1952-
 غرب زلزال أغادير بامل1960-
 إخرتع أحد العلامء الربيطانيني أول كاتبة 1988-

إلكرتونية ىف العامل تكتب بطريقة برايل 
 .التى يقرؤها املكفوفون

 هروب األجانب املتهمني ىف قضية التمويل 2012-
األجنبى لجمعيات مجتمع مدىن ىف مرص 
بعد قرار مفاجىء برفع أسامئهم من قوائم 

كرية املمنوعني من السفر، وطائرة عس
أمريكية تقلهم إىل الواليات املتحدة 
األمريكية دون التعرف عىل السلطة التى 

 سمحت بذلك ىف مرص
 مواليد
  (Rossini) مولد املوسيقار اإليطاىل روسينى 1792-
  مولد محمد يوسف رائد التصوير الصحفى1916-

 ىف مرص
 وفيات
  وفاة الفنان األمريىك جون ميىل1984-
 املهجرى ميخائيل نعيمه وفاة األديب 1984-
   وفاة الكاتب اإلسالمى خالد محمد خالد1966-
عاطف .  وفاة أستاذ الفلسفة املرصى د2012-

 العراقى
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  مارس 1

  أحداث
 Vasco da) إكتشف فاسكو دا جاما 1498-

Gama)موزمبيق  
قتل الكاثوليك ( مذبحة داىس ىف فرنسا 1562-

 ) بروتستنتى100
 مذبحة املامليك بالقلعة بأمر من محمد 1811-

  عىل
 التوقيع عىل إتفاقية الصلح بني أملانيا 1871-

 وفرنسا إلنهاء حرب السبيعني عاما
  يحتلون املجر األملان1944-
 وقعت مرص عقد إنشاء مصنع السامد مع 1956-

 بعض الرشكات األملانية
 أعلنت جولدا مائري انسحاب القوات 1957-

اإلرسائيلية من منطقة رشم الشيخ وقطاع 

غزة ورابطت قوات تابعة لالمم املتحدة 
ىف غزة ورشم الشيخ وحدود )  رجال350(

 سيناء
  بالقاهرة أكتوير 6 إفتتاح كوبرى 1979-

 مواليد
 (Chopin)  مولد املوسيقار شوبان1810-
  مولد الشاعر السورى وجيه البارودى1906-
  مولد اإلذاعية الرائدة سامية صادق1929-

 وفيات
 ابريل وفاة الشاعر واألديب اإليطاىل ج1938-

  (D Annunzio) دانانزيو
  وفاة الناقد املرصى فؤاد دواره1996-

 مارس 2

  أحداث
   عيد الرياضة املرصية____-
 تحرك القائد الفرنىس ديزيه من أسيوط 1799-

متجه إىل قوص أثناء الحملة الفرنسية عىل 
مرص  وضم إليه ىف الطريق القوات املوزعة 

وترك خلفه األسطول , عىل طول النهر
  بقيادة الكومندان موراندى 

  
  
  
  
  
  
  

 وكلف بليار بإخضاع املنطقة من قنا إىل أسوان
  "الدولية الثالثة"أسيس اللجنة الشيوعية  ت1919-
 إفتتاح املعرض الزراعى الصناعى األول 1926-

 بالقاهرة
 بدء إنعقاد مؤمتر قرص هالل ىف تونس 1934-

 وتأسيس حزب الدستور الجديد
  أملانيا تحتل بلغاريا1941-
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 توىل هاشم األتاىس الحكم ىف سوريا 1954-
وإجبار أديب الشيشكىل عىل تقديم 

 بغ شأحداثتقالته وإس
 مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة 1955-

 ملقاومة حلف بغداد
   إستقالل املغرب عن فرنسا1956-
 إستغناء امللك حسني عن خدمات الفريق 1956-

 جلوب رئيس أركان حرب الجيش األردىن
 الواليات املتحدة تطلق مركبة الفضاء 1969-

  إىل القمر9أبوللو
نارص ثاىن وثالث أيام عيد  قىض عبد ال1969-

 األضحى مع قوات جبهة املواجهة مع العدو
 )مرات 8وتحدث (
 توىل جورباتشوف سكرتارية الحزب 1985-

 الشيوعى السوفيتى خلف لتشرينينكو
  منح الرئيس مبارك جائزة التقدم والسالم1985-

الذى  686 مجلس األمن يصدر القرار 1991-
 لكويتيطالب العراق بالرجوع عن ضم ا

 مؤمتر حامية الحياة الربية املهددة 1992-
 باإلنقراض ىف العامل

 مواليد
 فهق مولد الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفلي1937-

 وفيات
  وفاة األديب الفرنىس ألفرد دى موسيه1857-

(Musset)  
  وفاة الخديو إسامعيل1895-
 لورنس. هـ. وفاة األديب اإلنجليزى د1930-

(Lawrence)  
  وفاة املمثلة زينات صدقى1978-
  مرصع وزير الحربية املرصى أحمد بدوى1981-

ىف حادث (ومجموعة من قادة الجيش 
 )سقوط طائرة

 مارس 3

  أحداث
العيد ىف "  العيد القومى ملحافظة قنا ____-

ذكرى إنتصار قرية البارود عىل حملة 
 نابليون

 هاجم أهاىل قنا األسطول الفرنىس أمام 1799-
البارود وأنسحب أثناءها بوراندى ألن نجع 

 جنحت فأشعل فيها النار" الليتاليا"سفينتة 
  
  
  
  
  
  

إستسالم ( توقيع معاهدة برست ليتوفسك 1918-
روسيا ألملانيا وخرجت من الحرب العاملية 

 )األوىل
 مصطفى كامل آتاتورك يعلن فصل الدين 1924-

عن الدولة ىف تركيا ويلغى الخالفة العثامنية 
 لن الجمهورية الرتكيةويع

 صدور قانون اإلنتخابات ىف مرص ومنح 1956-
 املرأة حق اإلنتخاب ألول مرة

  إفتتاح املبنى الجديد للكلية الحربية مبرص1955-
 الجديدة
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 جلوس امللك الحسن الثاىن عىل عرش 1961-
 املغرب

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق مركبة 1972-
 مدار كوكب املشرتىإىل ) بيونريزا(الفضاء 

 أمريىك يطلق الرصاص عىل رئيس الواليات 1981-
 املتحدة ريجان فيصيب إحدى رئتيه

 توقيع معاهدة عدم إعتداء بني جنوب 1984-
 إفريقيا وموزمبيق

 ليبيا والسودان توقعان ميثاق التكامل ىف 1990-
 طرابلس

 العراق يعلن موافقته عىل رشوط مجلس 1991-
  الكويتاألمن إلنهاء حرب

 الرئيس مبارك يسلم أبطال إفريقيا وسام 1998-
 الرياضة من الطبقة األوىل

 عودة بينوشيه إىل سانتياجو بعد أن ظل 2000-
  يوم ىف بريطانيا503محتجزا ملدة 

 أحمد شفيق يقدم استقالته، وتكليف 2011-
عصام رشف بتشكيل الحكومة بناء عىل 

 )ىف مرص(طلب امليدان، وثورة يناير 
 واليدم

  (Gogol)  مولد الكاتب الروىس جوجول1809-
 )مخرتع التليفون ((Bell)  مولد جراهام بل1847-
  
سكرتري الوفد ( مولد عبد الرحمن فهمى 1870-

1919( 
 مولد األديب والشاعر ومدير األوبرا 1897-

 مارسوفاته (املرصية عبد الرحمن صدقى 
1973( 

 ىل عبدالواحدع.  مولد أستاذ علم اإلجتامع د1901-
 واىف

سمرية موىس .  مولد عاملة الذرة املرصية د1917-
الذى اغتالها املوساد ىف كاليفورينا ىف حادث 

 )1952 اغسطس 15(سيارة 

 وفيات
 انتحار األديب اإلنجليزى آرثر كستلر 1983-

(Koestler) وزوجته   
 وفاة املخرح السينامىئ املرصى ياسني 2008-

نان الكوميدى إسامعيل ياسني ابن الف
 إسامعيل ياسني

 مارس 4

  أحداث
 إنتخاب جورج واشنطن أول رئيس 1789-

 للواليات املتحدة
-Half(  ظهور أول صورة سوداء ىف الجرائد1880-

Tone(  
  
  
  
  

  وقعت فرنسا وبريطانيا تحالف ىف دنكرك1947-
 صدور قانون اإلنتخاب ىف مرص الذى حدد 1956-

ملرأة حق سنة وأعطى ا 18سن الناخب بـ
 اإلنتخاب

  صدور أول صحيفة بريطانية ملونة1986-
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 120 إنفجار ىف تل أبيب يسفر عن مقتل 1996-
 إرسائيليا وإصابة مائة وخسائر مادية

 مواليد
 الشاعر والزجال  مولد محمود بريم التونىس1893-

 1893 مارس 23ولد ىف  (الشعبى الساخر
حسب وثيقة بجريدة ىف كتاب للصحفى 

 )سعدكامل 

  مولد امللحن محمد املوجى1923-
  مولد املمثل يحيى شاهني1924-

 وفيات
  وفاة صالح الدين األيوىب1193-
   وفاة الكاتب الصحفى صالح حافظ1992-

 مارس 5

  أحداث
 ا الحكومة الفرنسية املؤقتة تصدر قرار1798-

باملوافقة عىل قيام حملة عسكرية بقيادة 
 نابليون بونابرت لغزو مرص

 دارت معركة الصوامعة جنوب طهطا 1799-
الفرنسية وإنتهت بهجوم كبري لجنود الحملة 

 عىل مرص وتم إحتالل الصوامعة
  إفتتاح حديقة الحيوان بالجيزة1891-
) دار الكتب املرصية( إفتتاح الكتبخانه 1904-

 بباب الخلق للقراء
 امللك حسني ملك الحجاز يعلن نفسه 1924-

 خليفة
تنازل للعراق عن مدينة املوصل وما  تركيا ت1926-

 حولها
 الحزب النازى األملاىن يفوز باألغلبية ىف 1933-

 الربملان
 تعيني خروشوف أمينا عاما للحزب 1953-

  )Khrushchev(الشيوعى 
 إعالن الدستور املؤقت للجمهورية العربية 1958-

 املتحدة بغداد ومرص وسوريا
  
  

قعان إتفاقية  إيران والواليات املتحدة تو1959-
 اقتصادية عسكرية

 تم فصل القوات بصورة نهائية مبقتىض 1974-
اإلرسائيلية عند الكيلو -اإلتفاقية املرصية

 بعد حرب أكتوبر 1974 يناير 18 ىف 101
73 

 تجديد رئاسة ليونيد بريجينيف لروسيا 1979-
 )خمس سنوات(
 غرق السفينة الربيطانية هريالد أوف فرى 1987-

  شخصا193مرصع انرثبايز و
 تأسيس أول إتحاد للحفاظ عىل الحياة 1991-

 الربية ىف الوطن العرىب
  العراق يعلن إلغاء كافة القرارات الخاصة1991-

 بضم الكويت
 وكالة ناسا تنرش صورا جديدة لكوكب 1991-

 فينوس
  حسنى مبارك يزور مرشوعات إستصالح2000-

األراىض واإلنتاج الزراعى ىف منطقة رشق 
 عويناتال
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 مواليد
 مولد املمثل السينامىئ االنجليزى ركس 1908-

افالمه   من اشهر(Harrison) هاريسون
  سيدىت الجميلة

  مولد العامل الطبيب دكتور أبو شادى الروىب1925-
  نبيل العرىب الدبلوماىس املرصى.  مولد د1935-

  
 وفيات
الزعيم  ((Stalin) وفاة جوزيف ستالني 1953-

  عاما74 عن) السوفيتي

  

  

  وفاة املوسيقار الروىس بروكفيف1953-
(Prokofiev)  

 وفاة عىل زىك العراىب باشا رئيس مجلس 1956-
 الشيوخ املرصى السابق

  وفاة أحمد لطفى السيد1963-

  وفاة املوسيقى أندريه رايدر1971-

 وفاة صالح نرص رئيس املخابرات السابق 1982-
 ىف مرص

سالل رئيس اليمن  الالـلـه وفاة عبد 1994-
 السابق

  وفاة األديب الطبيب نجيب الكيالىن1995-

 مارس 6

  أحداث
 إنعقاد املؤمتر القبطى ىف أسيوط ملناقشة 1911-

 مطالب األقباط
 عقد إتفاقية بني العثامنيني وبريطانيا 1913-

 لتسوية الحدود ىف منطقة الخليج العريى
  إفتتاح مقربة توت عنخ امون1924-
امة أول حكومة دميقراطية ثورية ىف  إق1945-

 رومانيا
 إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس 1949-

األمة إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة 
 وقبول الدول العربية الهدنة الثانية

  إرسائيل تنسحب من قناة السويس وسيناء1957-
 )ونكروما أول رئيس لها( إستقالل غانا 1957-
عبدالنارص تشكيل أول وزارة  أعلن جامل 1958-

للجمهورية العربية املتحدة وأحتفظ 
  مبنصب رئيس الوزراء

يصبح ) πConstantine( قسطنطني الثاىن 1964-
  ملكا لليونان 

  إفتتاح أكادميية نارص العسكرية العليا1965-
 أول هيلكوبرت تعرب أمريكا الشاملية دون 1965-

 توقف
 فندق  مجموعة فدائية عربية تهاجم1975-

 من البحر) تل أبيب(سافوى 
 توقيع إتفاقية الكويت بني شطرى اليمن 1979-

والتى تنص عىل سحب القوات القتالية 
 ووقف الحمالت اإلعالمية

 الحكم باإلعدام عىل خالد اإلسالمبوىل 1982-
من معاوينه ىف قضية إغتيال الرئيس 3و

 املرصى انور السادات
يم مؤمتر مدريد  أمريكا تعلن مبادرة لتنظ1991-

للسالم ىف الرشق األوسط بعد انتهاء حرب 
الخليج الثانية وبوش يعلن مبدأ األرض 

 مقابل السالم ىف الرشق األوسط
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 مواليد
  )Michelangelo(مولد الفنان مايكل أنجلو  1475-
 مولد أول رئيس للجمهورية 1850-

التشيكوسلوفاكيه مازاريك توماس 
)Masaryk(  
صطفى كامل حلمى رئيس مجلس م.  مولد د1922-

 )الشورى املرصي

 وفيات
  وفاة األديب وىل الدين يكن1921-

  

  وفاة محمد مصدق الرئيس اإليراىن1967-

 )Buck(  وفاة األديبة األمريكية بريل بك1973-

  وفاة الطبيب واألديب محمد كامل حسني1977-

 وفاة إبراهيم نجيب وزير السياحة املرصى 1989-
 األسبق

 وفاة األديب الدكتور نجيب الكيالىن رائد 1995-
 القصة اإلسالمية

وفاة الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة  1999-
 أمري البحرين

 مارس 7

  أحداث
 توقيع معاهدة بني الزعيم اململوىك محمد 1775-

بك أبو الدهب وحاكم البنغال اإلنجليزى 
وارن هيسترن بهدف تأكيد التجارة 

 مرص واملتجهه إىل اإلنجليزية املارة ىف
 أسوان الرشق

 املخرتع جراهام بل يحصل عىل براءة 1876-
 إلخرتاع التليفون

 هزمية الخديوى إسامعيل ىف الحبشة 1876-
 من 8500وإنسحابه منها بعد أن ضحى بـ 

 أبناء مرص
 تشكلت لجنة برئاسة األمري أحمد فؤاد 1908-

وعضويه حسني رشدى وقاسم أمني 
يو ماسبريو ومحمد ويعقوب أرتني ومس

علوى وأحمد زىك لوضع املرشوع التنفيذى 
 للجامعة املرصية

  تشكيل حكومة تيتو ىف يوغوسالفيا1945-
  

التى أدت إىل " إيفيان" بدء مفاوضات 1962-
 إستقالل الجزائر

 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب االفريقى األول 1977-
 والوحيد بالقاهرة

اإلنحياز ىف  بدء مؤمتر قمة دول عدم 1983-
 نيودلهى

 إيران تخفض مستوى التمثيل الدبلوماىس 1989-
مع بريطانيا بعد صدور كتاب سلامن 

 رشدى آيات شيطانية
 املؤمتر العاملى إلنقاذ طبقة األوزون ىف 1989-

 لندن
 بدء عودة القوات األمريكية من الخليج 1991-

 بعد حرب تحريرالكويت
 إلصالح قمر  إطالق مركبة الفضاء أنديفور1992-

 صناعى
 إكتشاف تعامد الشمس مرتني كل عام 1998-

 عىل وجه متثال أبوالهول مبنطقة أهرامات
 الجيزة
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 مواليد
  مولد السياىس الربيطاىن إرنست بيفن1881-
)Bevin(  
  مولد الشاعر كامل نشأت1923-
  مولد الرسام الكاريكايرتى مصطفى حسني1935-

 وفيات
 ر السكندرى عبد الهادى وفاة الفنان املصو1966-

 الجزار

  

  

 وفاة الكاتب الصحفى محمد زىك 1982-
  عبدالقادر

من كبار رجال ( وفاة محمد أحمد فرغىل 1987-
 )املال وتجارة القطن

عبد املحسن طه .  وفاة األديب املرصى د1990-
 بدر

 واملخرج) Kubrick( وفاة الرسام كوبريك 1999-
  السينامىئ االمريىك 

 83 املمثل املرصى حمدى غيث عن  وفاة2006-
 عاما

 مارس 8

  أحداث
 لقى املرصيون هزمية ىف قفط أيام الحملة 1799-

  الفرنسية ثم تحصنوا ىف أبنود
 يوم املرأة العاملى ىف االتحاد السوفيتى 1857-

وخروج عامالت النسيج مبصانع نيوان ىف 
 ىف مظاهرات ىف الشوارع 1909,1857عامى 

  هن بالرجال ىف األجورللمطالبة مبساوات
 السلطات الربيطانية ىف مرص تعتقل سعد 1919-

عىل (وزغلول ورفاقه ونفيهم إىل مالطة 
 )شعراوى وعبد العزيز فهمي

  توقيع عقد تأسيس بنك مرص القاهرة1920-
 بدء إنعقاد املؤمتر السورى الثاىن ىف دمشق 1920-

 أعلن فيصل ملكا عىل الشام
 يؤلف وزارة إلرسائيل دافيد ين جوريون 1949-
  محمد نحيب يؤلف وزارته ىف مرص1954-

  
  
  

 اإلعالن عن قيام إتحاد فيدراىل من 1958-
الجمهورية العربية املتحدة واململكة 

 اليمنية
  عيد الثورة ىف سوريا1963-
 أعلن الرئيس السوفيتى خروشوف أن 1963-

القضاء عىل سياسة ستالني ليس معناه 
ياسية للفرد أو السامح بالحريات الس

 .اإلنحراف عن اإلشرتاكية
 قصف مركزى لخط برليف اإلرسائيىل 1969-

من تحصيناته قامت % 60الدفاعى وتدق 
بها القوات املرصية املسلحة ىف حرب 

 االستنزاف
 إفتتاح املقر الجديد لسوق القاهرة 1980-

 الدولية مبدينة نرص
 الرئيس مبارك يفتتح تطوير املتحف 1984-

  وترميم الكنيسة املعلقةالقبطى
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 املرشحون األصالحيون أنصار الرئيس 1999-
محمد خامتى يفوزون بجميع مقاعد 

 الربملان البلدى ىف طهران
 العامل املرصى مدحت غزالة يفوز بجائزة 2000-

 أحسن كتاب ىف الرياضيات

 مواليد
  مولد األديب الربيطاىن أريك لنكالتر1899-
)Linklater(  
السياىس املرصى ( أحمد حسني  مولد1911-

 مؤسس حركة مرص
سعيد محمد .  مولد الفنان التشكيىل د1922-

 خطاب
 إبراهيم مطاوع أستاذ الرتبية.  مولد د1923-

 وفيات
) مخرتع منطاد زبلن( وفاة فردنناند زبلن 1917-
)Zeppelin(  
رئيس  ()Taft ( وفاة وليم هوارد تافت1930-

  ) 27الواليات املتحدة رقم 
املمثل ( وفاة عبدالفتاح القرصى 1964-

 )الكوميدي
) املمثل االمرييك( وفاة هارولد لويد 1972-
)Lloyd(  
شيخ ( وفاة الشيخ عبد الرحمن بيصار 1982-

 )1982-1979األزهر من 
 وفاة مناحم بيجني رئيس وزراء إرسائيل 1992-

  )Begin(األسبق 

 مارس 9

  أحداث
ديم ىف الجيش يوم الشهيد واملحارب الق  ____-

مبناسبة ذكرى إستشهاد الفريق (املرصى 
عبداملنعم رياض رئيس أركان القوات 

 مارس 9املسلحة عىل الجبهة صباح االحد 
 ) عىل الجبهة املرصية1969

  زواج نابليون بونابرت من جوزفني1796-
الجريدة " أحمد لطفى السيد يصدر جريدة 1907-

 )30/7/1915توقفت ىف " (اليومية
إتفاق رسى بني ( معاهدة بطرسربج 1916-

بريطانيا وروسيا وفرنسا عىل تقسيم مناطق 
 النفوذ ىف الرشق األوسط

  
 
 
  

نقل املعتقلني سعد ( ىف مرص 19 بدء ثورة 1919-
, وإسامعيل صدقى, محمد محمود, زعلول

وأقلتهم باخرة وحمد الباسل إىل بورسعيد 
 ىف جميع أنحاء إىل مالطة إندالع املظاهرات

 مرص
 إرسائيل تحتل ميناء أم الررشاش عىل خليج 1949-

العقبة ىف البحر االحمر وتطلق عليه اسم 
 "إيالت"ميناء 

 بريطانيا تنفى زعيم قربص األسقف 1956-
 مكاريوس إىل جزيرة سيشل

 مرص متنح قطاع غزة حكام ذاتيا ضمن 1962-
 األراىض الفلسطينية
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ة  إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهر1967-
الكاتب الفرنىس جان بول سارتر والكاتبة 

 سيمون دى بوفوار
تخرتق " 2فيجا " مركبة الفضاء الروسية 1986-

 الغالف الجوى للمذنب هاىل
 تعيني دكتور مجدى يعقوب جراح القلب 1987-

املرصى العاملى رئيسا ملؤسسة زراعة القلب 
  والرئتني ىف إنجلرتا

 تظاهرين الجيش املرصى يفض اعتصام امل2011-
 150مبيدان التحرير بالقوة ويحتجز 

 ًمعتصام
 مواليد
  مولد السياىس والكاتب الفرنىس مريابو1749-
)Mirabeau) (خطيب الثورة الفرنسية(  
أول ) (Gagarin( مولد يورى جاجارين 1934-

 ) رائد للفضاء

 وفيات
 وفاة املوسيقار الفرنىس هيكتور برليوز 1869-
)Berlioz(  
جامل الدين األفغاىن ىف مدينة  وفاة 1897-

 أسطنبول ىف تركيا
  وفاة الفنان التشكيىل املرصى أحمد صربى1955-
 وفاة أمني الخوىل األديب املرصى امللقب 1966-
 )بكبري األمناء(
 إستشهاد الفريق أول عبد املنعم رياض 1969-
 )يوم الشهيد ىف مرص(
  وفاة بابا األسكندرية كريلس السادس1971-
 وفاة املوسيقار أحمد فؤاد حسن قائد 1993-

 الفرفة املاسية
 عبد الرزاق عبد املجيد.  وفاة د1994-
 وفاة الداعية اإلسالمى الشيخ محمد 1996-

 الغزاىل

 مارس 10

  أحداث
 بدأ مايكل أنجلو رسم سقف كنيسة 1508-

 السستني ىف الفاتيكان
 تأسيس مدينة هوليوود السينامئية ىف 1910-

 أمريكا
  إلغاء الرق ىف الصني1910-
  إنشاء أول أستوديو للسينام ىف هوليود1911-
 بدء مرسح رمسيس الذى أسسه يوسف 1923-

 وهبى ىف القاهرة
   إنجلرتا تعلن الحرب عىل أسبانيا1924-

  
  
  

 الطريان األمريىك يقصف العاصمة اليابانية 1945-
ألف قتيل عىل هامش  100طوكيو مخلفا 

  نيةالحرب العاملية الثا
 فرنسا تبدأ سحب جيوشها من لبنان بعد 1946-

 إحتالل دام أكرث من عقدين
 عودة أبطال الفالوجا من حرب فلسطني 1949-

 إىل القاهرة واستقبال حافل لهم
 اإلتحاد السوفيتى يعلن عن رس إكتشافه 1950-

 للقنبلة الذرية
 األنتهاء من رفع معبد فيله بعد إنقاذه من 1980-

 الغرق
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إفتتاح أطول نفق بحرى لسكك الحديدية  1985-
عاما 20كم إستغرق  54ىف اليابان طوله 

  مليار دوالر2.7وكلف 
 اإلتحاد السوفيتى واملجر يوقعان إتفاقا 1990-

 يقىض بسحب الجيش السوفيتى من املجر
 مجلس النواب الفرنىس يوافق عىل 2004-

مرشوع قرار يحذر من ارتداء الحجاب أو 
خرى ىف املدارس ثم أى رموز دينية أ
 املؤسسات الحكومية

 مواليد
 مولد الرسام التشكيىل امللقب بشيخ 1892-

 الفنانني راغب عياد

 وفيات
قائد ( وفاة سليامن باشا الفرنساوى 1860-

 )الجيش املرصي
 )Mazzini( وفاة الزعيم اإليطاىل مازينى 1872-
 وفاة قسطنطني ترشنينكو رئيس اإلتحاد 1985-

وىل ميخائيل جورباتشوف السوفيتى وت
  )Gorbatchev(الرئاسة 

  غيثالـلـه وفاة املمثل عبد 1993-
 وفاة الدكتور شوقى ضيف رئيس مجمع 2005-

اللغة العربية األديب والعامل اللغوى عن 
  عاما92عمر يناهز 

  مارس 11

  أحداث
  أديسون يقدم براءة إخرتاع الفونوغراف1878-
تركيا عىل يد  سقوط بغداد بعد هزمية 1917-

القوات الهندية واإلنجليزية، واإلنجليز 
 يحتلون بغداد ىف الحرب العاملية األوىل

 صدور املرسوم بإنشاء الجامعة املرصية 1925-
تحت إرشاف الدولة وتسميتها جامعة فؤاد 

 األول
 الفلسطنيون يفجرون الوكالة اليهودية 1948-

 بالقدس
 ب جالء أخر جندى فرنىس عن املغر1961-
 امللك الحسن ملك املغرب يزور القاهرة 1965-

 ويجتمع مع الرئيس جامل عبد النارص
 صدور قانون الحكم الذاىت للمواطنيني 1974-

 األكراد ىف شامل العراق
  
  

 جورباتشوف يتوىل رئاسة اإلتحاد 1985-
 السوفيتى

 الرئيس حسنى مبارك يزور هولندا لحضور 1989-
 مؤمتر البيئة العاملى

  إنفصال ليتونيا عن اإلتحاد السوفيتى1990-
 عودة األمانة العامة للجامعة العربية من 1990-

 تونس للقاهرة
  األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا يزور مرص1995-
 الرئيس مبارك يعلن ىف مؤمتر العمل 2007-

 650 مليار جنيه ىف 12العرىب استثامرنا 
 ألف فرصة عمل12مصنعا وأوجدنا 

 مواليد
  مولد فرديك التاسع ملك الدمنارك1899-
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رئيس  ()Wilson ( مولد هارولد ويلسون1916-
  ) وزراء بريطانيا السابق

 وفيات
 وفاة سليامن باشا الفرنساوى عسكرى 1860-

توىل قيادة الجيش (مرصى فرنىس األصل 
 ) عاما72املرصى وتوىف عن 

) Fleming( وفاة ألكسندر فليمنج 1955-
   مكتشف البنسلني

  وفاة املطربة منرية املهدية1965-
عامل ) Farnworth( وفاة فيلوفارنورث 1971-

 اإللكرتونيات األمريىك رائد اخرتاع التليفزيون 
  وفاة الصحفى اللبناىن سعيد فريحة1978-

 مارس 12

  أحداث
) الدولية الثالثة) (الكومنرتن( ألف لينني 1919-

 لنرش املبادئ اإلشرتاكية املاركسية
  القوات األملانية تحتل النمسا1938-
  اإلتحاد السوفيتى وفنلندا يعقدان صلحا1940-
 وقع جامل عبد النارص وزعامء العرب بيانا 1956-

مشرتكا أعلنوا فيه رفض األحالف األجنبية 
والتمسك بحقوق عرب فلسطني كاملة 
وتأييد األردن ومساندته ضد أى عدوان 

 إرسائيىل
 سيويش إستقالل مور1961-
إعرتاف ( بريطانيا والصني يتبادالن السفراء 1972-

 )بريطانيا بحكومة بكني الشيوعية
 إنعقاد مؤمتر لوزان بسويرسا من أجل 1984-

 املصالحة الوطنية
 تفويض الرئيس حسنى مبارك ىف إصدار 1984-

 قرارات لها قوة القانون
  فيضانات غارقة تجتاح بوليفيا1986-
نة بريطانية غرقت  إكتشاف حطام سفي1986-

 1838عام 
  
  

 إعادة تشغيل ميناء األحمدى بالكويت 1991-
 بعد تحريرها

 دولة توقع إعالن كوبنهاجن للعدالة 120 1995-
 اإلجتامعية

 إنضامم بولندا واملجر والتشيك أعضاء 1999-
 جدد بحلف األطلنطى

 مواليد
  مولد الزعيم الرتىك مصطفى كامل آتاتورك1880-
 ألديب نقوال يوسف مولد ا1904-
  مولد املؤرخ املوسيقى محمود كامل1917-
  مولد املمثل شكرى رسحان1924-
 مولد الكاتب األمريىك جاك كرواك 1925-
)Kerouac(  
 مولد الناقد السينامىئ املرصى سامى 1936-

 السالموىن

 وفيات
 Sun( وفاة الزعيم الصينى صن يان سن 1925-

yat -Sen(  

رس ما11/12



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 86 

املسترشق ) (Scheider(ر  وفاة هانز شايد1957-
 ) األملاىن

  وفاة عباس محمود العقاد1964-
 وفاة عامل اآلثار املرصية الربيطاىن والرت 1971-

  )Emrey(إميرى 

 وفاة املمثل العاملى راى ميالند 1986-
)Meland) ( عاما78عن(  
 وفاة الصحفية السعودية سمرية خاشقجى 1986-

  عاما48عن 
ن الربيطاىن األمريىك  وفاة عازف الكام1999-

  )Menuen(األصل مينوين 

 مارس 13

  أحداث
هـ وكانت 2 رمضان 17=  وقعت معركة بدر623-

 أول إنتصار للمسلمني عىل املرشكني
 إنتصار اإلنجليز عىل الفرنسيني ىف سيدى 1801-

 جابر
بإنشاء  صدر األمر العاىل لديوان املدارس 1870-

 مبارك  باشاالكتبنخانة الخديوية برئاسة عىل
 ابريل30وتم إفتتاح دار الكتب املرصية ىف 

ىف إدارة املدارس برساى مصطفى  1870
 فاضل درب الجامميز

 أنشا الشيخ محمد عبده وجامل الدين 1884-
 بباريس" العروة الوثقى"األفغاىن جريدة 

 صدور جريدة السياسة اإلسبوعية برئاسة 1926-
 د محمد حسني هيكل

 ب بلوتو إكتشاف كوك1930-
  خروشوف رئيسا إلتحاد السوفيتى1953-
 فسخ املعاهدة األردنية الربيطانية إلنهاء 1957-

 1946 مارس22اإلنتداب التى وقعت ىف 
 1948وأنتهت 

 الدول العربية املصدرة للبرتول تنهى 1974-
حظرها البرتوىل ضد الواليات املتحدة 

 13/3/1986بلس اطر األمريكية ىف مؤمتر

تحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء  اإل1986-
 "مري" باملركبة  لاللتحاق"10سويوز ىت "
 افتتحت اليابان أطول نفق ىف العامل بخط 1988-

كم 54حديدى تحت سطح البحر طوله 
 مرت تحت املاء 2400وعىل عمق 

  محمد سعيد جوهر رئيسا لجزر القمر1990-
  الرئيس مبارك ىف زيارة لليابان1995-
تستضيف مؤمتر قمة ملكافحة  مرص 1996-

قمة رشم الشيخ (اإلرهاب برشم الشيخ 
برئاسة الرئيس محمد ) لصانعى السالم

 حسنى مبارك

 مواليد
  مولد املوسيقار محمد عبد الوهاب1901-

 وفيات
إحدى رائدات حقوق ( وفاة سوزان أنتوىن 1906-

 ) Anthoni) (املرأة ىف أمريكا
زراء املرصى رئيس الو( وفاة حسني رشدى 1928-

 )األسبق
املستشار الصحفى للمك ( وفاة كريم ثابت 1964-

 )فاروق
  شمس الدينالـلـه وفاة الشاعر عبد 1977-
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 مارس 14

  أحداث
 تم جالء اإلنجليز عن مرص وتسليم 1803-

خورشيد باشا محافظ األسكندرية قالع 
 املدينة وأبراجها

ئع أرشاف رفاعة رافع الطهطاوى عىل الوقا 1842-
املرصية لرتتيب الجريدة من جديد وإضافة 

  ترجمة الصحف إليها
 إكتشف الرحالة اإلنجليزى صمويل بيكر 1864-

إحدى بحريات منابع النيل ويطلق عليها اسم 
 عىل اسم زوجة ملك إنجلرتا) ألربت(
  بدء الدراسة بزراعة القاهرة ألول مرة1889-
  الجرنال فرانكو يتوىل حكم أسبانيا1931-
 إنعقاد املؤمتر األول للموسيقى العربية 1932-

 بالقاهرة ىف مقر معهد املوسيقى الرشقية
 بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق 1963-

 إلقامة وحدة بني الدول الثالث
 إرسائيل تبدأ عملية الليطاىن إلجتياح جنوب 1978-

 لبنان
 عودة أمري الكويت بعد تحريرها من الغزو 1991-

 ىالعراق
 إستقالة فيىل برانت مستشار أملانيا الغربية 1992-

  من رئاسة الدولية اإلشرتاكيةالسابق
الروسية عن " برافدا" توقف جريدة 1992-

 )1912مايو5بدأت تصدر ىف (الصدور 

 إفتتاح الرئيس مبارك والسورى بشار األسد 2001-
 الثاىن ملك األردن مرشوع الـلـهوعبد 

لدول الثالث عىل الربط الكهرباىئ بني ا
 الحدود السورية األردنية

 مواليد
  مولد جورج كليمن املوسيقى األملاىن 1681-
 مولد املوسيقار النمساوى يوهان شرتاوس 1804-
)Strauss ()األب ( 
 مولد األديب الروىس مكسيم جورىك 1868-
)Gorky( 
األملاىن ( مولد العامل األمريىك الجنسية 1879-

مؤلف ) Einstein(تني ألربت أينش) األصل
 نظرية النسبية 

املفكر () Aoron( مولد رميون آرون 1905-
 ) الفرنيس

 وفيات
 عامل االقتصاد) Marx( وفاة كارل ماركس 1883-

  االملاىن 
 رحيل الفنان املرصى محمد الطوخى 1988-
 )صاحب أعمق صوت إذاعي(
 وفاة الرئيس اليمنى األسبق عبدالرحمن 1998-

 األرياىن
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 مارس 15

  أحداث
 القيرص نيقوال الثاىن يتنازل عن عرش 1917-

 روسيا
 إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص 1919-

  إعرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن
  العيد القومى ملحافظة بنى سويف ىف ذكرى1919-

 1919املظاهرة الكربى ضد اإلنجليز 
 العيد القومى ملحافظة الفيوم مبناسبة 1919-

 1919 شعب الفيوم ضد اإلنجليز نضال
 28 إعالن إستقالل مرص وفقا لترصيح 1922-

والسلطان أحمد فؤاد يصبح 1922فرباير 
ملكا ونظارة الخارجية املرصية تتحول إىل 

 وزارة
ىف مرص مع 1923 بدء العمل بدستور 1924-

عقد أول جلسة ملجلس (إنعقاد الربملان 
مجلس (النواب املرصى مببنى الربملان 

 )الشعب الحاىل
 القوات النازية تدخل براج عاصمة 1933-

 تشكوسلوفاكيا
 االستفتاء عىل إعادة انتخاب الرئيس جامل 1965-

عبد النارص رئيسا للجمهورية العربية 
 %99.09املتحدة لست سنوات وفاز بنسبة 

 إجتامع عبد النارص بامللك حسني ملك 1969-
ل األردن وباألمريال برتوىن قائد األسطو

 السوفيتى ىف البحر املتوسط
 العاهل األردىن امللك حسني يطرح مرشوع 1972-

اململكة العربية املتحدة الذى ينص عىل 
قيام دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بعد 

 استعادة األراىض التى تحتلها إرسائيل

 مجلس الشعب املرصى يصدق عىل إلغاء 1976-
معاهدة الصداقة والتعاون املرصية 

 1971 مايو 27سوفيتية املربمة ىف ال
 إنسحاب القوات اإلرسائيلية من طابا 1989-
حسنى مبارك يرفع علم مرص عىل طابا (

 )بعد انتهاء النزاع عليها مع إرسائيل
 بدء عالقات دبلوماسية بني اإلتحاد 1990-

 السوفيتى والفاتيكان
  جامعة سوكا اليابانية تهدى السيدة سوزان1995-

  شهاداتهامبارك أعىل
  اندالع ثورة ضد بشار األسد ىف سوريا2011-

 مواليد
  مولد الكاتب محمد كامل حسن1915-
 مولد الفنان السنيامىئ املرصى شادى عبد 1930-

 السالم
 غاىل شكرى.  مولد الكاتب والناقد د1935-
  مولد الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة1937-

 وفيات
) Caesar( مقتل يوليوس قيرص -م. ق44

  اإلمرباطور الروماىن
 )الشاعر العراقي( وفاة معروف الرصاىف 1945-
 )Onassis( وفاة املليونري اليوناىن أوناسيس 1975-

 ) 1906 يناير 15مولده (
 وفاة الشيخ جاد الحق عىل جاد الحق 1996-
 )شيخ األزهر السابق(
 وفاة طبيب األطفال األمريىك بنيامني 1998-

 )Spock(سبوك 
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 مارس 16

  أحداث
  إكتشف ماجالن الفلبني1521-
 16(  حملة فريزر اإلنجليزية عىل مرص1807-

 )1807 ابريل18 إىل مارس
 خروج أكرب مظاهرات ىف مرص إبان ثورة 1919-

1919 
 يوم املرأة املرصية خروج أول مظاهرة 1919-

 1919نسائية ىف مرص 
تأسيس اإلتحاد النساىئ املرصى برئاسة هدى  1923-

 راوىشع
  مصطفى النحاس يؤلف وزارته األوىل ىف مرص1928-
 تدفق البرتول بكميات كبرية ألول مرة ىف 1938-

 الدمام بالسعودية
 فرنسا تطلق رساح الزعيم الجزائرى عباس 1946-

 فرحات
 الرئيس السوفيتى خروشوف ينتقد سياسة 1959-

 عبدالنارص تجاه الشيوعيني ىف مرص
 ىف فيتنام الجنوبية  الجنود األمريكيون1968-

 يبيدون سكان قرية ماى الى
 منظمة األولوية الحمراء ىف إيطاليا تخطف 1978-

 لدو موروارئيس وزرائها 
 غرق حاملة البرتول أموكو جاديز قبالة ساحل 1978-

ألف طن ملياه  23000  وتدفقنورماندى
 البحر

 محكمة العدل الدولية تحسم النزاع 2001-
لبحرين بعد خالفات الحدودى بني قطر وا

اإلعرتاف بسيادة دولة (عاما 60إستمرت 
قطر عىل منطقتى الزيادة وفيشت الديسل 

وسيادة البحرين عىل جزر , وجزيرة جنان
 )حوار

 مواليد
 مولد الرئيس األمريىك جيمس ماديسون 1751-
)Madison () 4الرئيس رقم ( 
 مولد املوسيقار الروىس موسور جسىك 1839-
)Moussorgsky(  
 )املطرب( مولد كارم محمود 1922-
  مولد األديب ادوارد الخراط1926-

 وفيات
 وفاة املؤرخ والفليسوف العرىب عبد 1406-

 26( عاما 84الرحمن بن خلدون عن 
 ) ھ808رمضان 

  وفاة املوسيقار الروىس موسور جسىك1881-
)Moussorgsky(  
 وفاة الكاتب الصحفى واملؤلف إسامعيل 1961-

 الحربوك
 إغتيال السياىس وزعيم اليسار كامل 1977-

 جنبالط
العامل ) Barton(  وفاة سبري ديرك بارتون1998-

اإلنجليزى املولد الحائز عىل جائزة نوبل ىف 
  1969الكيمياء عام 
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 مارس 17

  أحداث
 " بيكو-سايكس " إيطاليا تنضم إلتفاق 1916-
)SYKES Picot ( بني إنجلرتا وفرنسا

م الواليات العثامنية سيا بشأن تقسيوور
 وظلت 9/5/1916وقعت ىف القاهرة ىف (

 )1918رسية حتى مطلع 
  فشل مؤمتر فلسطني بلندن1939-
 فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا 1948-

دول البينولوكس توقع ميثاقا (ولكسمبورج 
معاهدة ) (إلقامة إتحاد أوربا الغربية

تحالف مدته خمسون عاما ضد ) بروكسل
ملسلح  ينص عىل التعاون الهجوم ا

 االقتصادى واالجتامعى والعسكرى
 زعامء البعث العراقى يحرضون إىل 1963-

القاهرة ملحاولة اإلنضامم للوحدة بني مرص 
 وسوريا ورفض جامل عبد النارص املحاولة

  مائري تتوىل رئاسة الوزراء اإلرسائيليةا جولد1969-
 رئيس زميبابوى روبرت موجاىب يؤدى 2002-
ليمني الدستورية لبدء فرتة الرئاسة ا
 خامسة للبالدال

 مواليد
  مولد املهندس األملاىن كارسنت نيبور1733-
)Niebuhr ( رسم خريطة فكرة للقاهرة

 1762عام 

الشعبى   مولد سيد درويش املوسيقار1892-
 واملطرب املرصى

 )1969توىف ( مولد األديب مصطفى السقا 1895-
  األمريىك جيمس إدوين مولد رائد الفضاء1930-
)Edwin(  
مؤسس مركز ( مولد الدكتور محمد غنيم 1936-

 )الكىل بجامعة املنصورة

 وفيات
 وفاة املخرج السينامىئ اإليطاىل لووتشينو 1976-

  )Visconti(فيسكونتى 
  وفاة األديب الدكتور عبد العزيز األهواىن1980-
 وفاة املخرج السينامىئ الفرنىس رينيه 1996-

  مانكلري
 وفاة املؤرخ واألديب الدكتور حسني 1966-

 ) عاما84عن (مؤنس 
  وفاة الكاتب األديب ثروت أباظة2002-
 وفاة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة 2011-

املرقسية وبابا االسكندرية والكنيسة 
عن عمر ) نظري جيد روفائيل(األرثوذكسية 

 ىف تاريخ 117البابا رقم (ً عاما 89يناهز 
تم تتويجه للجلوس عىل كرىس . البطاركة

 )1971 نوفمرب 14البابوية ىف 

  مارس17
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 مارس 18

  أحداث
 موقعة بدر) هجرية2 رمضان 20(  623-

يوم الطبيب ( إنشاء مدرسة الطب ىف مرص 1828-
 )ىف مرص

الحكومة ( قيام كوميونة باريس الثانية 1871-
الجامهريية التى تألفت ىف باريس ىف نهاية 

 )ربوسية الفرنسيةالحرب ال
 إتفاقية لندن بشأن اإلرشاف عىل قناة 1888-

  السويس
ىف ذكرى مقاومة أهاىل ( يوم محافظة املنيا 1919-

دير مواس لإلحتالل اإلنجليزى ىف عام 
1919( 

 أعلنت الحكومة املرصية مذكرة املبادئ 1957-
ورشوط املرور ىف قناة السويس بعد 

 والتأميمالعدوان الثالىث 
 فرنسا والحكومة الجزائرية املؤقتة يتفقان 1962-

عىل إنهاء اإلحتالل الفرنىس ووقف إطالق 
 النار وإجراء استفتاء عىل مستقبل الجزائر

  إفتتاح مطار القاهرة الدوىل الجديد1963-
 رائد الفضاء السوفيتى اليكىس ليونوف 1965-

 يدور ألول مرة حول األرض
بني مرص  عودة العالقات الدبلوماسية 1981-

 والسودان
 إنتخاب ميخائيل جورباتشوف سكرتريا 1985-

 عاما للحزب الشيوعى خلفا لتشرينينكو

 تدمري سفارة إرسائيل ىف بيونس أيرس 1992-
 200 واصابة 21ومقتل 

 مواليد
  )Mallarme(  مولد الشاعر الفرنىس ماالرمى1842-
 مولد املوسيقار الروىس رميسىك 1844-

 )Rimsky - Korsakov( كورساكوف
 مولد املهندس واملخرتع األملاىن رودلف 1857-

  )Diesel( ديزل
 مولد الشاعر اللبناىن بشارة الخورى 1885-
 )األخطل الصغري(
السياىس و استاذ الفقه الدستورى مولد 1906-

 املرصى وحيد رأفت
األديب (محمد غنيمى هالل .  مولد د1916-

 )والناقد
 ور شاهني الداعية مولد الدكتور عبد الصب1929-

 االسالمى وأستاذ الرتبية اإلسالمية

 وفيات
ملك ( )George( إغتيال جورج األول 1913-

   )اليونان األسبق
 11ولد ( وفاة فاروق ملك مرص السابق 1965-

 يوليو 26عزل عن العرش ىف  ()1920فرباير 
1952( 

 إصدار حكم بإعدام رئيس الوزراء 1978-
   بوتوالباكستاىن ذو الفقار عىل

 )الكاتب املرسحي( وفاة أبو السعود اإلبيارى 1979-

  مارس18
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 مارس 19

  أحداث
 ولة لغزو عكاا فشل نابليون ىف مح1799-
  إنعقاد أول برملان عثامىن1877-
  عدىل يكن يؤلف وزارته األوىل ىف مرص1921-
  إفتتاح كوبرى مدينة سيدىن بأسرتاليا1932-
الدميقراطية  إعالن قيام جمهورية أملانيا 1949-

بعد الهزمية األملانية ىف ) الرشقية(الشعبية 
 الحرب العاملية الثانية

 إجتامع عبد النارص بالبانديت نهرو 1961-
 بالقاهرة

 بجالء 425 صدور قرار األمم املتحدة رقم 1978-
 إرسائيل عن لبنان

  الرئيس حسنى مبارك يرفع العلم املرصى1989-
 عىل طابا

ة ضياء الرحمن تصبح أو  البيجوم خالد1991-
 رئيسة لبنجالديش

 فوز االهىل املرصى ببطولة كأس العرب ىف 1995-
 كرة القدم

 يوم محافظة جنوب سيناء مبناسبة رفع 1989-
  واستعادتها ملرصالعلم املرصى عىل طابا

 إجراء استفتاء شعبى عىل التعديالت 2011-
 الدستورية التى اقرتحتها اللجنة التى شكلها

س األعىل للقوات املسلحة ىف مرص املجل
برئاسة املستشار طارق البرشى ىف أعقاب 

 2011 يناير 25ثورة 

 مواليد
  مولد املسترشق اإلنجليزى ريتشارد بريتون1821-

)Burton( 
  مولد األديب القصاص صربى موىس1932-
يوسف السيىس املوسيقى املرصى  مولد 1935-
 )املايسرتو(

 وفيات
لعال حلمى أحد زعامء الثورة  وفاة عبد ا1891-

 العرابية ىف املنفى سريالنكا
  وفاة السياىس الربيطاىن آرثر جيمس بلفور1930-
)Balfour(  
 رئيس) Mugabe( إغتيال روبرت موجاىب 1977-

  الكونجو برازفيل
  وفاة املطربة التونسية عليا1990-
 وفاة املمثل السينامىئ املرصى شكرى 1997-

  رسحان

 مارس 20
  أحداث
 العاملى للسعادة ) العيد( اليوم ____-
  نشوب حريق هائل باألزبكية1776-

  
  

 ثورة القاهرة الثانية عىل الحملة الفرنسية 1800-
 عىل مرص

  إنتصار كليرب عىل العثامنيني أثناء الحملة1800-
 )الفرنسية عىل مرص

  مارس19/20
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  إنشاء إدارة مكافحة املخدرات ىف القاهرة1929-
 تونس عن فرنسا إستقالل 1956-
  جامل عبد النارص يؤلف وزارتة الثامنة1968-
  إستقبل عبدالنارص سكرتري منظمة الوحدة1969-

 )دياللوتيىل(اإلفريقية 
) آدم( جامعة إرهابية دينية ىف اليابان 1995-

 )5000 ويصيب 12يقتل (تطلق غازا ساما 
 بدء العمليات العسكرية التى نفذتها 2003-

ة الربيطانية ىف العراق ضد القوات األمريكي
نظام صدام حسني بحجة القضاء عىل 
أسلحة الدمار الشامل التى يزعم 

 االمريكيون أن العراق ميلكها
 ظهور نتيجة االستفتاء الشعبى عىل 2011-

 اللجنة اقرتحتهاالتعديالت الدستورية التى 
املشكلة برئاسة املستشار طارق البرشى 

 %77واملوافقة عليها بنسبة 

 مواليد
 مولد الشاعر الغناىئ األملاىن يوهان 1770-

  )Holderlin( هولدرين

 مولد الكاتب املرسحى الرنويجى هرنيك 1828-
  )Ibsen( إبسن

رئيس ) Chamberlain( مولد تشمربلني 1869-
  وزراء بريطانيا

  مولد الكاتب املرسحى عزيز عيد1884-
 املرصى الشيخ عبد الفتاحاملقرىء  مولد 1890-

 الشعشاعى
محمد .  مولد الطبيب الجراح واألديب د1901-

 كامل حسني
  مولد املوسيقار رياض السنباطى1911-
 مولد الرواىئ املرصى محمد عبدالحليم 1913-

 الـلـهعبد 

 وفيات
واضع ) (Newton(  وفاة إسحق نيوتن1727-

  ) قانون الجاذبية 
 وفاة املارشال الفرنىس فرديناند فوش 1929-
)Foch ()أحد قوات الحرب العاملية األوىل (

  عاما78عن 
  وفاة الفنانة نجوى سامل1987-

 مارس 21

  أحداث
  اليوم الدوىل للقضاء عىل التمييز العنرصى ____-
  بدء فصل الربيع جغرافيا ____-
تخصيص هذا اليوم لعيد األم ( عيد األم ____-

 )املرصية
  
  
  
  
  

 للشعر اليوم العاملى ____-
هزمية الفرنسيني (ركة كانوب البحرية  مع1801-

عىل يد اإلنجليز أثناء الحملة الفرنسية عىل 
 )مرص

  إنشاء فندق مينا هوس بالهرم1869-
  بدء اإلحتفال بعيد األم ىف الدول الغربية1906-

 مارس20/21
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 إندالع مظاهرة كربى ىف القاهرة ضد 1919-
 اإلنجليز

ع  املجاعة ىف روسيا تجرب لينيني عىل الرتاج1921-
عن إقتصاد شيوعية الحرب وتعميم املزارع 

 الجامعية
  دولة فارس تصبح إيران1935-
  بداية اإلحتفال بعيد األم ىف مرص1956-
 اليوم العاملى للقضاء عىل التفرقة 1967-

 العنرصية
بني إرسائيل ) األردن( معركة الكرامة 1968-

 واألردن
 فوز مرص ببطولة األمم اإلفريقية لكرة 1986-

 دمالق
  اسم فلسطني ألول مرة عىل خريطة األردن1989-
  إعالن إستقالل نامبيا برئاسة سام نجوما1990-
  تعامد الشمس عىل أبو الهول1998-
من الضفة  %61 إنسحاب إرسائيل من 2000-

 الغربية وتسليمها للفلسطنيني
 وجه الرئيس حسنى مبارك رسالة سالم إىل 2002-

رى أمام معبد العامل ىف منطقة الدير البح
حتشبسوت باالقرص وافتتح عدد من املواقع 
اآلثرية باالقرص للسياح بعد إنتهاء وزارة 

  الثقافة من مرشوعات ترميمها وتطويرها

 قرار جمهورى ىف مرص بدعوة الناخبني 2007-
 لإلستفتاء عىل التعديالت الدستورية

 مواليد
 يوهان ، مولد املوسيقار األملاىن باخ1685-

 )Bach(ن سبستيا
 مولد املؤرخ واألديب عبد الحميد العبادى 1892-
 )1956 اغسطس 3وفاته (
 مولد السياىس املرصى الوفدى محمد 1893-

 صربى أبو علم
 )الشاعر السوري( مولد نزار قباىن 1923-
األديب والناقد رئيس (صالح فضل .  مولد د1938-

 )دار الكتب املرصية األسبق

 وفيات
 ر املرصى إسامعيل صربى وفاة الشاع1923-
أحد زعامء ثورة ( وفاة عبد العزيز فهمى 1951-

1919( 
 وفاة املمثل املرسحى اإلنجليزى مايكل 1985-

  )Redgrave( ريدجريف
راقصة ) (Olanova( وفاة كاترينا أوالنوفا 1998-

 ) الباليه الروسيه
 وفاة عامل البيئة والتغري املناخى الدوىل 2012-

 د الفتاح القصاص الدكتور محمد عب

 مارس 22

  أحداث
  يوم املياه العاملى____-
 الشيوعيون ىف املجر بزعامة بيالكون 1919-

 يتولون السلطة
  
  
  

وقع ميثاق ( إنشاء جامعة الدول العربية 1945-
اإلنشاء سبع دول عربية مرص وسوريا 

 )والعراق واألردن ولبنان والسعودية واليمن

  مارس21/22
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ردنية الربيطانية وإعالن  توقيع املعاهدة األ1946-
 إستقالل األردن

ليون ينسفون بعض أحياء مدينة ي اإلرسائ1948-
 حيفا العربية

 رفع جامل عبد النارص العلم املرصى فوق 1955-
معسكر الشلوفة مبنطقة القناة ألول مرة 

 عام من الكفاح ضد اإلحتالل 73بعد 
 الربيطاىن

  صدور الدستور املؤقت الجديد ىف مرص1964-
  إلغاء امللكية ىف أثيوبيا1975-
 إتفاق عىل وقف إطالق النار بني لبنان 1978-

 وإرسائيل بإرشاف األمم املتحدة
  حاييم هريتزوج يصبح رئيسا إلرسائيل1983-
 بالقاهرة" الوفد الجديد" صدور جريدة 1984-
 إكتشاف معبد الوادى الذى يرجع إىل 1990-

 عرص امللك خوفو
قية التكامل الصناعى بني مرص  توقيع إتفا1990-

 وليبيا
 إجراء أول إنتخابات برملانية تعددية ىف 1992-

 تايالند بعد اإلنقالب العسكرى

 مواليد
  مولد الرسام الهولندى أنتوىن فان ديك1599-
)Van Dyke(  

 مولد آرجيالند فردريك فيلهلم أوجست 1799-
رياىض وفلىك ) (Argelander(رجيالند 

  ) أملاىن
 مولد الدكتور أحمد عصمت عبد املجيد 1923-

 الدبلوماىس املرصى األمني السابق لجامعة
 الدول العربية

ماهر مهران وزير السكان وأستاذ .  مولد د1930-
 أمراض النساء والتوليد

  مولد املمثل حسني فهمى1940-

 وفيات
  وفاة الكاتب األملاىن ولفجانج جوته1832-

(Goethe) 
راهيم رئيس وزراء مرص  وفاة يحيى إب1936-

 األسبق
. اس.  وفاة املسترشق اإلنجليزى د1940-

 (Margoliouth) ثمرجليو
 العامل (Sarton)  وفاة جورج سارتون1956-

البلجيىك املولد األمريىك اإلقامة مؤلف 
 )تاريخ العلم(
  وفاة املسترشق الفرنىس ليفى بروفتسال1956-

(Provencal)  
 يخ أحمد ياسني الزعيم إغتالت إرسائيل الش2004-

 الروحى لحركة حامس الفلسطينية

 مارس 23

  أحداث
 صدر األمر بإنشاء كتيخانه عامة ىف مرص 1870-
 )دار الكتب(
 الطائرات اإلنجليزية تقصف مدينتى 1919-

 أسيوط وديروط
  
  

 امللك فؤاد يحل مجلس النواب عقب 1925-
 إنتخابه سعد زعلول رئسيا

 )عقد ىف لبنان(رسائيل  إتفاق هدنة مع إ1949-
إحـيـاء ( الـيـوم الـعـاملى لألرـصـاد الجوـيـة 1950-

ـة  ـة العاملـي ـاء املنظـم ـة إنـش ـرى إتفاقـي ذـك
ـاالت ـدى وـك ـى إـح ـة وـه   لألرصــاد الجوـي

  

 مارس22/23
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 األمم املتحدة املتخصصة حيز التنفيذ ىف         
   1953 مارس 23

إعالن الجمهورية اإلسالمية ىف باكستان العيد  1956-
 القومى لباكستان

 عام 400 بابا روما يلتقى بعد أكرث من 1966-
 بأسقف كانرتبرى

 بدء إنعقاد املؤمتر األول لوزراء خارجية 1970-
 الدول اإلسالمية ىف جده

 الرئيس األمريىك ريجان يعلن بدء العمل ىف 1983-
بتكاليف " حرب الكواكب"الدفاع اإلسرتاتيجى 

  مليار دوالر44
تحدة للتنمية ىف  إختتام أعامل قمة األمم امل2002-

املكسيك بإدارة خطة ملكافحة الفقر ومحاربة 
 اإلهاب

 مواليد
  مولد السياىس الربيطاىن ألفريد ملرن1854-
)Milner(  

  مولد الشاعر والزجال محمود بريم التونىس1893-
  مولد املهندس املعامرى املرصى العاملى1900-

 حسن فتحى
 (Crawford)  مولد املمثلة جوان كرافورد1908-
األملاىن ) األمريكية( مولد مصمم الصواريخ 1912-

  )Braun, Wernhervon( فرنرفون براون
  مولد الدكتور حمدى السكوت أستاذ األدب1930-

 العرىب
  مولد املمثل املرصى أحمد رمزى1930-

 وفيات
  إغتيال املستشار أحمد الخازندار1948-
  وفاة الفليسوف الروىس برديائيف1948-

(Berdagev)  
  وفاة األديب السورى زىك املحاسنى1972-

 مارس 24

  أحداث
منظمة الصحة ( اليوم العاملى للدرن ____-

 )العاملية
 هـ3 شوال 7=   موقعة أحد 624 -
 إكتشاف ميكروب الدرن بواسطة العامل 1882-

 )اليوم العاملى للدرن(روبرت كوخ و
  أول إستعامل لتليفون عىل مسافات طويلة1883-

 )نكتر(
 شاه إيران أحمد مريزا يتنازل عن عرشه 1924-

 ويعني شقيقه محمد وصيا
  
  
  
  

ملحمد عبد ) رصاصة ىف القلب( عرض فيلم 1944-
الوهاب عن قصة لتوفيق الحكيم إخراج 

 محمد كريم
  إنسحاب العراق من حلف بغداد1959-
 ىف  اإلطاحة بايزابيال بريون رئيسة األرجنتني1976-

 إنقالب عسكرى
 إنقالب عسكرى ىف بنجالديش بقيادة 1982-

 حسن إرشاد
 إقامة عالقات دبلوماسية بني السويد 1983-

 والفاتيكان
 عرض مجموعة من مقتنيات رمسيس 1987-

 الثاىن ىف مدينة ممفيس األمريكية

  مارس23/24
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 ىف  إطالق الصاروخ األمريىك دلتا إلستخدامه1989-
 حرب النجوم

فيا  حلف األطلنطى يبدا قصف بوجوسال1999-
 بسبب أزمة كوسوفو

 مواليد
 مولد الفنان واألديب والشاعر اإلنجليزى 1834-

  (Morris) ويليام موريس
أحمد أبو إسامعيل وزير املالية .  مولد د1915-

 األسبق
 مولد األديب الرواىئ الكاتب الصحفى 1924-

 فتحى غانم

 وفيات
  (Vern)  وفاة الكاتب الفرنىس جول فرن1905-
 عامل اإلقتصادى والسياىس الربيطاىن وفاة ال1950-

  (Laski) هارولد السىك
  وفاة الشاعر إبراهيم ناجى1953-
 وفاة قائد قوات الحلفاء ىف الحرب العاملية 1976-

 )Montgomery(الثانية مارشال مونتجمرى 
 )1942هزم رومل ىف العلمني (
عن ( وفاة املخرج السينامىئ حسني كامل 2003-

 ) عاما71

 مارس 25

  أحداث
 اليوم العاملى الحياء ذكرى الرق وتجارة ____-

 ضحايا الرق
 اليوم العاملى للتضامن مع املوظفني ____-

 املحتجزين واملفقودين
بدء ) (العيد القومى( إستقالل اليونان 1821-

التحرر اليوناىن من الحكم العثامىن الذى 
 )عاما12استمر 

  صدور قانون املطبوعات ىف مرص1909-
  صدور جريدة روزاليوسف اليومية1935-
 إنضامم يوغسالفيا إىل معسكر أملانيا ىف 1941-

 الحرب العاملية الثانية
 أول إجتامع ملجلس األمن الدوىل ىف 1946-

 نيويورك
  
  
  
  

جيش " كمني مسلح لقوات الجهاد املقدس 1948-
  فردا من عصابة الهاجاناة45يقتل " اإلنقاذ

  بفلسطنياليهودية ىف الخليل العرىب
  أول إجتامع ملجلس األمة املرصى1956-
 توقيع اإلتفاقية الخاصة بإنشاء السوق 1957-

 األوربية ىف روما
 إفتتحه( مؤمتر الشعوب اإلفريقية بالقاهرة 1961-

  )الرئيس جامل عبد النارص
 للجمهورية( صدور دستور مؤقت ىف مرص 1964-

 )العربية املتحدة
تحدة بطرس غاىل يثري  أمني عام األمم امل1992-

ضجة ىف أول مؤمتر صحفى له بترصيحه أن 
قرار مجلس األمن الخاص بأزمة الرشق 

لعدم إستناده للفصل ) غريملزم(األوسط 
 السابع من ميثاق األمم املتحدة

 مارس24/25
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 إنتخاب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان 1993-
 رئيسا إلرسائيل

ها  الواليات املتحدة األمريكية تبدأ غزو2003-
 للعراق

 مواليد
   مولد الخليفة العباىس هارون الرشيد809-

 مولد املوسيقار اإليطاىل توسكانينى 1867-
)Toscanini(  
 مولد املوسيقاراملجرى بيال بارتوك 1881-

(BARTOK) 
 مولد الدكتور إسامعيل الرمىل كبري 1930-

مستشارى املوارد املائية باألمم املتحدة 
 رصىعضو املجمع العلمى امل

  مولد مجيد طوبيا األديب والسيناريست1938-
 مولد محى الدين اللباد رسام كاركاتري 1940-

  حركات لألطفال

جابر .  مولد األديب الناقد املرصى د1944-
عصفور األمني العام للمجلس االعىل للثقافة 

 ثم رئيس املركز القومى للرتجمة

 وفيات
 وفاة املوسيقار الفرنىس ديبوىس 1918-

(Debussy)  
  وفاة الشيخ عبد العزيز البرشى1943-
  وفاة شاعر املهجرى نسيب عريضة1946-
 وفاة السياىس والكاتب اإلسالمى محمد 1956-

 عىل علوبه
  وفاة املوسيقار محمد القصبجى1966-
 إغتيال امللك فيصل بن عبد العزيز ملك 1975-

 السعودية وتوىل امللك خالد بن عبدالعزيز
 لسيدة تحية محمد كاظم أرملة الزعيم وفاة ا1990-

 الراحل جامل عبد النارص
  وفاة املطرب الشعبى شفيق جالل2000-

 مارس 26
  أحداث
 وافق الحلفاء عىل إعادة النظر ىف معاهدة 1922-

سيفر التى أجربت الدولة العثامنية عىل 
 قبولها بعد هزميتها ىف الحرب العاملية األوىل

ألف  50 يخصص  الكونجرس األمريىك1930-
 دوالر إلنشاء طريق رسيع بني الواليات

  إيران واألردن توقعان إتفاقية سالم1931-
 ت قوات الحلفاء تحتل مدينة فرانكفور1945-

 األملانية
  
  
  
  

 الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة 1952-
 التونسية برئاسة محمد شفيق

 إعالن حل مجلس الثورة ىف مرص ثم 1954-
 لكالرجوع عن ذ

 لقاء جامل عبد النارص بفؤاد شهاب ىف 1959-
منطقة وادى الحرير عىل الحدود السورية 

 اللبنانية
شخصا بعد هجوم عىل  30 العراق تعدم 1960-

 الرئيس عبدالكريم قاسم
 افتتاح مجلس األمة املرصى الذى يضم 1964-

 )ألول مرة(من العامل والفالحني % 50
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 ورية ىف بنجالديش إعالن االستقالل والجمه1971-
وباكستان تشن حملة قمع , ألول مرة

واسعة ضد اإلنفصاليني وتعتقل زعيمهم 
 مجيب الرحمن

 توقيع إتفاق السالم املرصى اإلرسائيىل 1979-
 )كامب دافيد(بواشنطن 

 أول إنتخابات حره ىف روسيا بعد إنتهاء 1989-
 الشيوعية

  إعالن يارس عرفات رئيسا لفلسطني1989-
 نقالب عسكرى ىف ماىل إ1991-
  إنتخاب فالدمييري بوتني رئيسا لروسيا2000-
 إجراء استفتاءعىل تعديالت الدستور ىف 2007-

من الشعب % 75مرص وموافقة حواىل 
 عليه

ىف ( إنعقاد مؤمتر القمة العرىب بالدوحة 2013-
 )قطر

 مواليد
  مولد فؤاد األول ملك مرص1868-

 نىس ويليامز مولد األديب األمريىك تي1914-
(Williams)  

 وفيات

 وفاة املوسيقار لودفيج فان بيتهوفن 1827-
(Beathoven) 

 وفاة املمثلة الفرنسية سارة برنار 1923-
(Bernhardt) 

 وفاة السياىس الربيطاىن لويد جورج 1945-
(Lloyd)  

محمد .  وفاة الطبيب الجراح واألديب د1977-
 1954) مؤلف قرية ظاملة(كامل حسني 

 وفاة الزعيم الدرزى السورى سلطان 1982-
 األطرش

  وفاة الزعيم االفريقى أحمد سيكتورى1984-

.  وفاة خبري التخطيط الدوىل املرصى د1989-
 إبراهيم حلمى عبد الرحمن

 وفاة الناقد الفنى والكاتب الصحفى عبد 1966-
 الفتاح البارودى

 مارس 27

  أحداث
  يوم املرسح العاملى____-
 معاهدة صلح إميان بني إنجلرتا  عقد1802-

وفرنسا وهولندا وينص عىل جالء الفرنسيني 
 واإلنجليز عن مرص

 اإلفراج عن سعد زغلول من منفاه ىف جبل 1923-
 طارق وسافر إىل فرنسا

  إفتتاح املجلس التأسيىس ىف العراق1924-
  خروج اليابان من عصبة األمم1934-

سد  امللك فاروق يضع حجر األساس ل1948-
 أسوان

  إكتشاف تطعيم شلل األطفال1953-
  بدء إرسال التليفزيون امللون1955-
 إنتخاب نيكيتا خرشوف رئيسا للوزراء 1958-

 اإلتحاد السوفيتى خلفا لبولجانني
 بدء فرتة الرئاسة الثانية لجامل عبدالنارص 1965-

 ملدة ست سنوات
  أنور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص1973-

 مارس26/27
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 اصطدام طائرة أمريكية تابعة لخطوط 1977-
 KLMبطائرة تابعة لخطوط "بان امريكان "

الهولندية عىل ممر الهبوط بجزر الكنارى 
  شخص582وأسفرعن مرصع 

  ثورة بركان مونالوا ىف منطقة هاواى1984-
  توىل جيانج زميني رئاسة الصني1993-
 إختيار الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخا 1996-

 األزهر
  عقار الفياجرا يطرح ألول مرة لعالج العجز1998-

 الجنىس
 بعامن 13 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب 2001-
 التى سميت مارس 28.27يومى ) األردن(

بقمة القدس حيث تبحث عملية السالم 
 واإلنتفاضة ووحدة الصف العرىب

 ىف بريوت14 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب الـ 2002-
 مواليد
وهو (لويس السابع عرش ملك فرنسا  مولد 1785-

مل يتول امللك ألن الثورة الفرنسية قامت 
  (Louis) ) بعد ميالده بأربع سنوات

 مولد األديب الفرنىس ألفرد دى فينى 1797-
(Vigny)  

العامل  (Rontgen) مولد ويلهلم رونتجن 1845-
  االملاىن مكتشف أشعة إكس 

  مولد الشاعر العراقى حميد سعيد1941-

 ياتوف
 وفاة القانوىن والكاتب الصحفى أحمد 1914-

 )األخ األصغر لسعد زغلول(فتحى زغلول 
  وفاة املؤرخ األمريىك هرنى آدمز 1918-

(Adams) 
  وفاة املثال املرصى محمود مختار1934-
 مرصع رائد الفضاء السوفيتى يورى 1968-

  (Gagarin)جاجارين 
 وفيق رحيل املمثل املرصى الفنان محمد ت2003-

 ) عاما92عن (
  وفاة املمثل املرصى أحمد زىك2005-

 مارس 28

  أحداث
حملة ( إحتالل اإلنجليز لألسكندرية 1807-

 )فريزر
  الحفل األول ألوركسرتا فيينا الفلهارموىف1842-
  نشوب حرب القرم1854-
 وضع حجر األساس ملتحف اآلثار واملكتبة 1901-

 الخديوية بالقاهرة
  
  

ملستعمرات اإلنجليزى ترششل يقابل  وزير ا1921-
األمري عبدهلل ىف القدس ويقرر توليته عىل 
رشقى األردن مع تخليه عن مطالبه ىف 

 العراق
 شارع 160 إنشاء معهد اإللقاء والتمثيل 1927-

محمد عىل حاليا املعهد العاىل للفنون 
 املرسحية مبرص

  مارس27/28
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 ني حسن البنا يؤلف جامعة اإلخوان املسلم1928-
 امعيليةباإلس

  تغيري اسم القسطنطينية إىل إستانبول1930-
 إفتتاح مؤمتر املوسيقى العربية األول 1932-

  )3/4/1932حتى (بالقاهرة 
 سقوط العاصمة االسبانية مدريد ىف أيدى 1939-

 قوات فرانكو
 عقد قرأن األمرية فوزية عىل إسامعيل 1949-

 شريين بك بقرص عابدين
 الدول العربية ليبيا تنضم لجامعة 1953-
 بدء جامل عبد النارص زيارة للهند وأجتمع 1960-

 10/4/1960بنهرو وأستمرت الزيارة حتى 
  إنقالب عسكرى ىف سوريا يقوده النحالوى1962-
 حرض عبد النارص الجلسة املغلقة للمؤمتر 1969-

القومى وتحدث فيها الفريق أول محمد 
فوزى عن الوضع السياىس ومحمود رياض 

 وقف السياىسعن امل
 )ثرى ميل أيالند( إنفجار ىف مفاعل محطة 1979-

 الذرية ىف نيويورك
  إكتشاف مقربة جامعية للجنود االملأن1990-
 الكنيست اإلرسائيىل يقرر ضم القدس 1990-

 والجوالن إىل إرسائيل
 العثور عىل رأس لتمثال رمسيس الثاىن 1998-

 مبنطقة تل بسطا مبحافظة الرشقية

 ىف عامن 13تتام مؤمتر القمة العرىب  إخ2001-
 العاصمة األردنية

 مواليد
 مولد عامل الرتبية والتعليم التشيىك جوهان 1592-

   (COMENIUS)أموس كومنيوس
 مولد األديب الروىس مكسيم جورىك 1868-

(Gorky)  
  غيثالـلـه مولد الفنان عبد 1930-

 وفيات
 وفاة العامل االثرى عىل بهجت مكتشف 1924-

 فسطاط أول عاصمة إسالمية ملرصال
 وفاة الروائية اإلنجليزية فرجينيا وولف 1941-
)Woolf( 
  وفاة املوسيقار الروىس سريجى رحامنينوف1943-
)Rachmaninoff(  
 )Eisenhower ( وفاة دوايت أيزنهاور1969-
  ) 34الرئيس  األمريىك رقم (
 وفاة الرسام مارك شاجال الفرنىس 1985-
)CHAGALL ()روىس األصلال ( 
) Ionesco,Eugene( وفاة أوجني يونسكو 1994-
األديب والكاتب املرسحى الروماىن األصل (

 ) الفرنىس الجنسية

 مارس 29

  أحداث
 سعد زغلول يعود من منفاه إىل مرص 1921-

 وسط إحتفاالت شعبية عارمة

 القرص امللىك ىف مرص يصدر عىل يدى 1943-
وزات حكومة مكرم عبيد كتابا اسود عن تجا

 الوفد

 مارس28/29
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  جامل عبد النارص يزور غزة1955-
   بدء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة1964-
 سلم امللك سعود بن عبد العزيز سلطاته 1964-

توىل امللك فيصل بن عبد (إىل أخيه فيصل 
العزيز آل سعود السلطة ىف اململكة العربية 

 السعودية
اهرة أندريه استقبل جامل عبد النارص ىف الق 1967-

 جروميكو وزير الخارجية السوفيتية
  افتتاح معرض توت عنخ أمون ىف لندن1972-
  انسحاب أخر وحدة عسكرية ىف فيتنام1974-
 هيلموت كول يصبح مستشارا ألملانيا 1983-

 اإلتحادية
 إكتشاف تابوت رئيس وزراء رمسيس الثاىن 1986-

 ىف منطقة سقارة
 د تجديده افتتاح متحف اللوفر بع1989-
 انتخاب يارس عرفات رئيسا للدولة 1989-

 الفلسطينية
 املسلمون السوفيت يحتفلون بشهر رمضان 1990-

 عاما70ألول مرة منذ 
  إحتالل مقر يارس عرفات وعدوان إرسائيىل2002-

 الـلـهعىل مقره ىف رام 

 مواليد
الرئيس العارش  ()Tyler ( مولد جون تايلر1790-

  )للواليات املتحدة
ت جنجر س مولد الكاتب األملاىن أرن1895-
)Junger(  
 مولد الفقية وأستاذ الرشيعة بكلية 1898-

 الحقوق الشيخ محمد أبو زهرة
 مولد املستشار محمد عبد العزيز الجندى 1928-

  األسبق ملرص ووزير العدلالنائب العام

 وفيات
 إغتيال ملك السويد األسبق جوستافوس 1792-

  )Gustaf(الثالث 
 وفاة الرسام الفرنىس جورج سوراه 1891-
)Seurat(  
 إغتيال زعيم حركة حامس الفلسطينية 1998-

  محى الدين الرشيف
 وفاة امللكة إليزاليث األم ملكة بريطانيا 2002-

  )Elizabeth(ً عاما 101السابقة عن 

 مارس 30

  أحداث
 إشرتت الواليات املتحدة األسكا من روسيا 1861-

أكتوبر من 18امللكية ىف ومتت إجراءت نقل 
 العام نفسه

 فرنسا تضع املغرب تحت حاميتها مبقتىض 1912-
 معاهدة بني فرنسا واملغرب

  

  

  

 وضع حجر األساس لدار الجامعة األهلية 1914-
التى بدأت ىف ) جامعة القاهرة(املرصية 

 21/12/1908مبنى مستأجر منذ 

 حفظ التحقيق ىف البالغ املقدم ضد طه 1927-
 بكتابه الشعر الجاهىلحسني 

  مارس29/30
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 القوات األملانية تحت قيادة مانفريد 1941-
تبدأ هجوما عىل القوات الربيطانية ىف روميل 

 ليبيا خالل الحرب العاملية الثانية
 اإلتحاد السوفيتى يغزو النمسا الواقعة تحت 1945-

 اإلحتالل األملاىن ىف نهاية الحرب العاملية الثانية
  سوريا يقوده حسنى الزعيم إنقالب عسكرى ىف1945-
  افتتاح الندوة الدولية لنرصة فلسطني1965-
  االحتفال بيوم األرض ىف األراىض العربية املحتلة1967-
 تضمن الربنامج السياىس مارس 30 إعالن بيان 1968-

 للمرحلة القادمة ىف مرص
  إعالن الجمهورية اإلسالمية ىف إيران1979-
 ى ىف جنوب إفريقيا إلغاء التمييز العنرص1991-

 دولة 150 مؤمتر دوىل باستكهومل حرضه 1998-
ممثلني لوزراء الثقافة دعا إىل الربط بني 
  الثقافة والتنمية وقد نرش املجلس
   األعىل للثقافة ترجمة الوثيقة ىف هذا 

  
  

عقد (املؤمتر بعنوان التنوع البرشى الخالق        
 ) بستكهومل1998 ابريل12 حتى مارس 30

 مواليد
 )Goya( مولد الرسام االسباىن جويا 1746-
 مولد الشاعر الفرنىس بول فريلني 1844-
)Verlaine( 
  )Gogh( مولد الرسام فنسنت فان جوخ 1853-
   مولد املسترشق الفرنىس جان قسيسه1914-

 وفيات
 وفاة املرسحى األملاىن أرفني بسكاتور 1966-
)Peskataur(  
 ليم حافظ وفاة الفنان عبد الح1977-
رئيس وزراء ) Faure( وفاة إدجار فور 1988-

  فرنسا األسبق
  وفاة امللحن واملمثل عبد العظيم عبد الحق1993-

 مارس 31

  أحداث
 يوم محافظة الجيزة مبناسبة كفاح الشعب ____-

 1919ىف ثورته 
 موقعة رشيد إنتصار أهاىل رشيد عىل 1807-

 الغزو الربيطاىن
  إيفل إمتام تشيد برج1889-
 وصل الزعيم محمد فريد إىل اآلستانة بعد 1912-

هروبه من مرص حيث إستقبله الشيخ 
 عبدالعزيز جاويش والطلبة املرصيون

  
  
  
  

 زلزال عنيف يرضب نيكارجوا ويدمر 1931-
  قتيل5000العاصمة مخلفا 

 صدور القانون األول لنقابة الصحفيني ىف 1941-
 مرص

 من مجلس  إستقالة خالد محيى الدين1954-
 الثورة املرصى

 إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهرة 1962-
 زعامء الجزائر بن بيال ورفاقه

الجالء عن قاعدة ( عيد الجالء ىف ليبيا 1970-
 )العضم

 مارس30/31
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 قرارات مؤمتر وزراء االقتصاد والخارجيةالعرب 1979-
ببغداد بعزل مرص ومقاطعتها بسبب صلحها 

 مع إرسائيل
رئيس مبارك يضع حجر األساس لدار  ال1985-

 األوبرا املرصية الجديدة
  الرئيس مبارك يفتتح الحديقة الدولية1987-
 تأسيس أول حزب غري شيوعى ىف روسيا 1990-

 بعد انهيار الشيوعية

 مواليد
م مولد الفيلسوف االغريقى افالطون .   ق- 425

)Plato(  
 مولد الفليسوف الفرنىس رينيه ديكارت 1596-
)Descartes(  
 مولد املوسيقار فرانز جوزيف هايدن 1732-
)Haydn(  

 )الزعيم املرصي( مولد أحمد عراىب 1841-
 مولد األديب الشاعر اللبناىن شفيق 1905-

 املعلوف
 مولد الفنان املصور السكندرى سيف 1906-

 وانىل
 مولد الرواىئ واألديب املرصى أمني يوسف 1910-

 غراب

 وفيات
 وفاة الشاعر اإلنجليزى جون دون 1631-
)Donne( 
وفاة الرسام اإلنجليزى جون كونستايل  1837-
)Constable(  
 وفاة األديبة اإلنجليزية شارلوت برونتى 1855-
)Bronte(  

  مارس31
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  ابريل 1

  أحداث
يوم الجمعة األوىل من ( يوم اليتيم العرىب ____-

  )ابريل
  بدء حرب إستقالل هولندا عن أسبانيا1572-
 وضع الخديو عباس حلمى الثاىن حجر 1897-

األساس لدار االنتكخانة املرصية ىف موقعه 
 الحاىل مبيدان التحرير

  تأسيس سالح الجوى امللىك اإلنجليزى1918-
 الحكم عىل هتلر وبعض أعوانه بالسجن 1924-

  اإلنقالب عىل الحكممحاولةبتهمة 
 صدور الطبعة األوىل من كتاب الشيخ عىل 1925-

 "اإلسالم وأصول الحكم"بد الرازق ع
 لورد بالفور يفتتح الجامعة العربية 1925-

 بالقدس
  إنتهاء الحرب األهلية األسبانية1939-
  بداية حركة رشيد عاىل الكيالىن ىف العراق1941-
  بدء العمل مبرشوع مارشال لتعمري أوربا1948-
 سويرسا تقرر عدم إنتاج أو إسترياد أسلحة 1960-

 نووية
 ً تعيني األمري حسن وليا لعهد األردن1965-
 إجتامع الرئيس جامل عبدالنارص بشواين 1965-

 اإلجتامع وتناولالى رئيس وزراء الصني 
مشكلة الهند الصينية واملوقف ىف املناطق 
العربية واإلفريقية واملؤمتر اإلفريقي 

 اآلسيوي
  إفتتاح وكالة أنباء الخليج البحرينية1978-

 إرسال إذاعة القاهرة الكربى بدء 1981-
  إنشاء أول مجلس قومى للسكان ىف مرص1984-
 مقابر أثرية من عهد رمسيس 4 إكتشاف 1986-

 الثاىن ىف سقارة
 إقتحام مسلح ملبنى حزب وجريدة الوفد 2006-

نعامن جمعة . املرصى عىل يد جامعة د
الزعيم السابق للحزب عىل أثر رصاع مع 

له ى حكمت جامعة مطصفى الطويل الذ
وقوع  (لجنة األحزاب بالحق يف رئاسة الحزب

 )إصابات وتلفيات وحبس نعامن جمعة

 مواليد
 (Basmarck)  مولد السياىس األملاىن بسامرك1815-
  مولد األديب الفرنىس إدمون روستان1868-

(Rostand)  
 مولد محمد عطيه اإلبراىش أحد رواد 1897-

 الرتبية واللغة العربية ىف مرص
 إبراهيم بيومى مدكور.  مولد د1902-
  مولد املهندس مشهور أحمد مشهور1918-
هشام الرشيف خبري املعلومات .  مولد د1952-

 الدوىل

 وفيات
األملاىن ( وفاة الفنان السريياىل األمريىك 1976-

  (Ernst)ماكس إيرنست) األصل
ىف ( وفاة الكاتب عبد الرحمن الخميىس 1987-

 )موسكو

 ابريل 1
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 ابريل 2

  داثأح
 اليوم العاملى للتوعية مبرض االنطواء ____-
 )التوحد(
  اليوم العاملى لكتاب الطفل____-
 النظام العنرصى ىف جنوب إفريقيا تحظر 1937-

 ة نشاط سياىس فيهامارسعىل األجانب م
 ً تنصيب بول األول ملكا عىل اليونان1947-
 بريطانيا تقطع عالقتها الدبلوماسية 1982-

عد إستيالء قوات األرجنتني عىل باألرجنتني ب
 )بدء حرب الفوكالند(جزر فوكالند 

  زيارة شيمون برييز لدولة قطر1996-
 السودان يسجن كبري أساقفة الخرطوم 1998-

 جربيل واكو
 حسنى مبارك يفتتح قمة إفريقيا وأوربا 2000-

ً ملكا 50 دولة و67بالقاهرة مبشاركة 
 ديونوالدول اإلفريقية تركز عىل قضية ال

 مواليد
 مولد الكاتب واألديب الدمنارىك املتخصص 1805-

 )هانز كرسيتان أندرسون. ىف أدب األطفال د
 (Anderson)  

  (Zola)  مولد األديب الفرنىس إميل زوال1840-

 مولد املوسيقار الروىس سريجى 1873-
  (Rakhmaninov) رحامنينوف

  مولد الفنان السريياىل ماكس أرنست1891-
(Ernest)  

نائب (يوسف واىل وزير الزراعة .  مولد د1930-
 )رئيس الوزراء األسبق

  مولد األديب يوسف القعيد1944-

 وفيات
  إعدام السياىس والثائر الفرنىس مريابو1791-

(Mirabeau)  
 )الرئيس الفرنيس( وفاة جورج بومبيدو 1974-

(Pompidou)  
 وفاة املناضل نجيب إسكندر أحد طالئع 1976-

 1919ثورة 
 الكاتب رائد الـلـه وفاة الدكتور عبد 1983-

الجراحة الحديثة وعميد كلية طب قرص 
  عاما87العينى عن 

  وفاة املغنى األمريىك مريفن جاى1984-
 وفاة زىك بدر وزير الداخلية األسبق ىف 1997-

 مرص
 وفاة البابا يوحنا بولس الثاىن بابا الفاتيكان 2005-

 الكنيسة  عاما بعد أن ظل يرأس84عن 
  عاما26الكاثوليكية طوال 

  ابريل2
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 ابريل 3

  أحداث
 سلطان تركيا بايزيد يتنازل عن العرش 1512-

 إلبنه سليم األول
 الجيش الربيطاىن يدخل فلسطني خالل 1918-

 الحرب العاملية األوىل
 توىل ستالني منصب األمني العام للحزب 1922-

 (Stalin)الشيوعى الروىس 
 قمة جبل إيفرست  أول تحليق فوق1933-

 لطائرتني بريطانيتني
 إحتالل القوات األملانية مدينة بنغازى 1941-

خالل (الليبية وجالء القوات الربيطانية 
 ).الحرب العاملية الثانية

 الهدنة األردنية اإلرسائيلية توقيع 1949-
 إقرتحت بريطانيا مرشوع دستور ينص عىل 1952-

ًمنح السودان حكام ذاتيا محدودا ً ً 
 غادر الجرنال هل القائد العام للقوات 1956-

ًالربيطانية ىف القنال مرص نهائيا بعد أن تم 
ً الف جندى طبقا إلتفاقية 70ترحيل أكرث من 

 الجالء
 الواليات املتحدة تنسحب من قاعدة الظهران 1963-

 باململكة العربية السعودية
 توقيع إتفاق بني أثيوبيا والصومال إليقاف 1968-

ب ىف منطقة أوجادين التى بدأت منذ الحر
 1977عام 

  يغزو الفضاء راكيش شارما أول هندى1984-
 إستئناف العالقات الدبلوماسية بني مرص 1984-

 وجزيرة قربص

 من البرتول الخام" املرجان" إكتشاف حقل 1988-
 مجلس األمن يوافق عىل قرار إنهاء حرب 1991-

 الخليج
 ة أوربية بالقاهرة إفتتاح أول قمة إفريقي2000-
 القوات اإلرسائيلية تحارص كنيسة املهد 2002-

 ً فلسطينيا يحتمون بداخلها240إلعتقال 

 مواليد
  مولد املمثل األمريىك مارلون براندو1924-

(Brando) 
 مولد املستشار األملاىن السابق هيلموت 1930-

  (Kohl) كول

 وفيات
  (Murillo)  وفاة الرسام األسباىن موريللو1682-
  (Brahms)  وفاة املوسيقار األملاىن برامز1897-
ىف حادث ( مقتل غازى األول ملك العراق 1939-

 )سيارة
 وفاة الكاتب الصحفى الكبري عىل أمني 1976-

مؤسس أخبار اليوم هو وتوأمه مصطفى 
 أمني

  وفاة الرواىئ الربيطاىن جراهام جرين1991-
(Greene) 

 لعظيم عبدالحق وفاة امللحن وممثل عبد ا1993-
 وفاة الكاتب املرسحى والشاعر السورى 2006-

 محمد املاغوط

 ابريل3
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 ابريل 4

  أحداث
 اليوم العاملى للتوعية باأللغام واملساعدة ____-

 ىف األعامل املتعلقة باأللغام
  عيد التحرير ىف املجر____-
 بدء العمل ىف إنشاء الجامع األزهر 972-

  )استغرق بناؤه سنتني(
الق رساح سعد زغلول بعد إعتقالة ىف  إط1921-

جزيرة سيشل وعودته إىل مرص وأستقبل 
 إستقبال األبطال

  مواجهات بني اليهود والعرب ىف فلسطني1930-
 الجرنال فرانكو يدخل مدريد عاصمة 1939-

 أسبانيا
ًب فيصل الثاىن ملكا عىل العراق وهو ي تنص1939-

 ىف الرابعة من عمره
 طريان املدىن الدولية تأسيس منظمة ال1947-
 توقيع معاهدة حلف شامل األطلنطى 1949-
 )الناتو(
 مؤمتر القمة اإلفريقى املحدود بالقاهرة 1967-
حرضه رؤساء عبد النارص ونرييرى ومختار (

 )ولد داده وبومدين وسيكتوري
 أطلقت أمريكا مكوك الفضاء تشالينجر 1983-

  رواد4وبه 

تفق عىل تشكيل  أحزاب أملانيا الرشقية ت1990-
حكومة غري شيوعية ألول مرة منذ الحرب 

 العاملية الثانية

 مواليد
 Louis) مولد الرتبوى الفرنىس لويس بريل 1809-

Braille)  الذى وضع نظام للكتابة البارزة
   ميكن املكفوفني من القراءة

عامل (محمد عوض محمد .  مولد د1895-
 )الجغرافيا املرصي

 الفرنسية مارجريت دوراس مولد الروائية 1914-

 وفيات
  وفاة الشاعر العرىب أبو فراس الحمداىن968-

  وفاة الشاعر جربان خليل جربان1931-
  إنتحار هربرت نورمان سفري كندا ىف مرص1957-
مرصع دكتور مارتن لوثر كينج ) إغتيال (1968-

  (King) زعيم الحقوق املدنية األمريكية
ان األسبق ذو  إعدام رئيس وزراء باكست1979-

 الفقار عىل بوتو
 وفاة املفكر واألديب األمريىك ماكس 1991-

  (Frisch) فريش

  ابريل4
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 ابريل 5

  أحداث
 تنازل الفرنسيون للقائد اململوىك مراد بك 1800-

 عن الوجه القبىل
 ش 4 إفتتاح مقر نادى املدارس العليا ىف 1906-

وهو الذى إتخذة الوطنيون (قرص العينى 
 )ًمقرا لهم

 بدء تنفيذ مرشوع مارشال إلنعاش أوربا 1948-
 الغربية بعد الحرب العاملية الثانية

 إرضاب هو األول من نوعه ىف مرص لرجال 1948-
 البوليس ىف كل أنحاء البالد

 إستقالة وينستون ترششل من رئاسة 1955-
 الوزارة الربيطانية وتوىل أنتوىن إيدن

قة  رجال تصل بطري4 بعثة بريطانية من 1969-
 الزحافات إىل القطب الشامىل

  توىل النسانا كونتى رئاسة جمهورية غينيا1984-
  الرئيس مبارك يفتتح مركز القلب بإمبابة1988-
 العرب يحتلون مطار رساييفو ىف بداية 1992-

ًماسأة البوسنة وبلجراد تفرض حصارا عىل 
سريايفو عاصمة البوسنة والهرسك بعد 

ا عن اإلتحاد إعالن الجمهورية إستقالله
 اليوغساليف

 إفتتحت اليابان أول جرس معلق ىف العامل 1998-
 ً مرتا3911طوله 

:  ليبيا تسلم املتهامن ىف قضية لوكرييب1999-
 .فحيمة واملقرحى لألمم املتحدة

 مواليد
  مولد الفليسوف اإلنجليزى توماس هوبز1588-

(Hobbes)  
 مولد املصور الفرنىس جان أونوريه 1732-

  (Fragonard) ونارفراج
 مولد الشاعر اللبناىن رشيد سليم الخورى 1887-
 )الشاعر القروي(
النمساوى واملايسرتو  مولد املوسيقار 1908-

 (Karajan) هربرت فون كاريان
  (Beck)  مولد املمثل جريجورى بيك1916-
 مولد الشيخ جاد الحق عىل جاد الحق 1917-
 )شيخ األزهر األسبق(
 ئد األمريىك دوجالس ماك آرثر وفاة القا1964-

(MacArthur,Douglas) 

 وفيات
 وفاة املصور الفنان التشكيىل السكندرى 1956-

 محمد ناجى
  وفاة الزعيم الصينى شيانج كاى تشيك1975-

(Chiang Kai-Shek)  
  وفاة الكاتب محمد كامل حسن1979-
  وفاة األديب املرسحى نعامن عاشور1987-
 الرى ىف مرص والعامل  وفاة كبري مهندىس1999-

عن (العرىب املهندس إبراهيم زىك قناوى 
 ) عاما98

 ابريل5
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 ابريل 6

  أحداث
 إفتتاح الدورات األوليمبية األوىل الجديدة 1896-

 ىف أثينا
 املستكشف االمريىك روبرت بريى وزمالئه 1909-

 (Peary) يصلون إىل القطب الشامىل
  دخول أمريكا الحرب العاملية األوىل1917-
 بدء ثورة غاندى السلمية ضد اإلحتالل 1919-

 اإلنجليزى للهند
 القوات الربيطانية والحليفة تدخل أديس 1941-

 أبابا ىف الحرب العاملية الثانية
 بدء معركة اوكيناوا البحرية بني أمريكا 1945-

 واليابان
 توىل أنطوىن إيدن رئاسة الوزراء الربيطانية 1955-

 ًخلفا لترششل
 عملية لزراعة قلب إنسان تجرى ىف  أول1969-

مستشفى هيوستون بالواليات املتحدة 
 األمريكية

 إنقالب عسكرى ىف السودان يطيح 1985-
بالرئيس جعفر النمريى ويقوده سوار 

 الذهب
 العراق يوافق عىل تدمري أسلحته الذرية 1991-

 والبيولوجية ودفع تعويضات للكويت
 ىف حادث  مرصع رئيىس رواندا وبوروندى1994-

تحطم طائرة ىف كيجايل، مام يسفر عن 
 ألف 800إندالع مجازر ىف رواندا قتل فيها 

 شخص
  
  

 الرئيس حسنى مبارك يتسلم الدكتوراه 1999-
 الفخرية من جامعة بكني

 نظمت حركة كفاية وبعض األحزاب 2008-
ًاملعارضة إرضابات مبرص إحتجاجا عىل 
الغالء وإنخفاض مستوى الدخل وحدثت 

طرابات وحوادث تخريب مبدينة املحلة إض
 الكربى

 مواليد
 (Raphael) مولد الرسام اإليطاىل رافائيل 1483-
 مولد أحمد حسن الزيات صاحب مجلة 1885-

 الرسالة
 مولد فيزياىئ األملاىن تشارلز ريخرت مخرتع 1900-

  (Reichter) مقياس الزالزل
 مولد املهندس عثامن أحمد عثامن مؤسس 1917-

 ولون العربااملق
 مولد جيمس ديوى واطسون مكتشف 1928-

" أ. ن. د"الرتكيب الجزىئ لالحامض النووية 
DNA ) مع زميله فرانك كريك( (James 

Dewey Watson) 

 وفيات
  (Raphael)  وفاة الرسام اإليطاىل رافائيل1520-
 (Braille)  وفاة الرتبوى لونس لويس بريل1852-

قراءة املكفوفني واضع نظام الكتابة البارزة ل
 1842عام 

  وفاة املوسيقار إيجور إسرتافنسىك1971-
(Stravenski)  
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 مقتل الرئيسان الرواندى والبوروندى هابيا 1994-
 )ىف حادث طائرة(ومريا 

 (Garsón)  وفاة املمثلة جرير جارسون1996-
 وفاة الحبيب بورقيبة أول رئيس 2000-

 ) عاما97عن (للجمهورية ىف تونس 

 وفاة كابنت صالح سليم نجم كرة القدم 2002-
 ورئيس النادى األهىل املرصى

 82 وفاة رينيه الثالث أمري موناكو عن 2005-
)  عاما47(عاما وتوىل إبنه األمري ألربت 

 الحكم

 ابريل 7

  أحداث
  يوم الصحة العاملية____-
 اليوم الدوىل للتفكر ىف اإلبادة الجامعية ____-

 1994ا عام التى وقعت ىف رواند
اإلسكندر األهىل يضع ( أنشاء األسكندرية 332-

 )حجر األساس ملدينة األسكندرية
 الهولنديون يبدأون إستعامرهم ملنطقة 1652-

 الكاب بجنوب إفريقيا
 اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقه املنفيني ىف 1919-

مالطة، وسفرهم لباريس لحضور مؤمتر 
 الصلح

  غزو إيطاليا أللبانيا1939-
 أول تجربة طريان مبحرك نفاث من طراز 1941-

 بريتل ىف بريطانيا
  تأسيس حزب البعث العرىب االشرتاىك1947-
يوم ( تأسيس منظمة الصحة العاملية 1948-

 )الصحة العاملي
ً إنتخاب داج همرشولد سكرتريآ عاما لألمم 1953-

 (Hammarskjöld)املتحدة 
 ىف خامسة جامل عبد النارص يؤلف وزارته ال1958-

 مرص
  
  
  

 الجمعية العامة لألمم املتحدة تدين 1961-
سياسة دولة جنوب إفريقيا العنرصية 

 (Apartheid) " اإلبرتايد"
 ماوتىس تونج يبعد ونج هيساو عن حكم 1976-

 (Mao Tse-Tung)الصني 
 قطع العالقات بني إيران والواليات املتحدة 1980-

 األمريكية
 املياه اإلقليمية  غرق غواصة روسية ىف1989-

 الرنويجية
  الصني تطلق أول قمر صناعى لألغراض1990-

 التجارية
  إبادة جامعية وقعت ىف روانداأحداث 1994-
  بريطانيا تقرر وقف تجاربها النووية1995-
 دولة 170( مؤمتر برلني لحامية جو األرض 1995-

 )االتفاقتوقع عىل 
  وقوع عملية إرهابية مبنطقة األزهر2005-

أسفرت عن مقتل سائح أمريىك وسائحة 
 فرنسية ومنفذ العملية

 مواليد
الطاهر .  مولد األديب املرتجم املحقق د1924-

 مىك
عبد الحافظ . د . مولد العامل املرصى ا1926-

  حلمى محمد
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 مولد الرئيس األملاىن جريهارد رشودر 1944-
(Schröeder)  

 وفيات
 عاما 77وفاة معاوية بن أىب سفيان عن  (-م679

 )هـ60أول رجب (
  
  

  (Greco,El) وفاة الرسام األسباىن الجريكو 1614-
 وفاة رائد صناعة السيارات هرنى فورد 1947-

(Ford)  
  إعدام رئيس وزراء إيران عباس هويدا1979-
 وفاة الصحفى املرصى أبو الخري نجيب 1983-
 )ىف حادث سيارة(

 ابريل 8

  أحداث
نجليزية ىف رشيد  إبادة حملة فريز اإل1807-
 18 إىل مارس 16إستمرت الحملة من (

 )1807 ابريل
 توقيع إتفاقية كوتاهية بني محمد عىل 1833-

وفيه يتخىل السلطان محمد عىل (وتركيا 
عن سوريا مع تثبيت حكمه عىل مرص 
وكريت والجزيرة مقابل جالء الجيش 

 )املرصي من بالد األناضول
دة بشأن حكم  روسيا والصني توقعان معاه1902-

 منشوريا
 توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا 1904-

بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 
 ومراكش

  إتفاق فرنسا وأسبانيا عىل إقتسام املغرب1906-
ً نظمت الجامهري مظاهرة كربى ابتهاجا 1919-

باإلفراج عن سعد زغلول سارت من ميدان 
 املحطة حتى عابدين أمام القرص

  أملانيا تحتل سالونيكا باليونان1941-
  
  

 سقوط قرية القسطل الفلسطينية ىف أيدى 1948-
 اليهود

 إستقبل جامل عبد النارص إدوارد هيث 1969-
 زعيم حزب املحافظني الربيطاىن

 الغارة اإلرسائيلية عىل مدرسة بحر البقر 1970-
 40أسفرت عن إستشهاد (مبحافظة الرشقية 

 )ًتلميذا وتلميذة
 إفتتاح املؤمتر الدوىل لتكنولوجيا 1984-

 املعلومات بالقاهرة
 بدء العمل ىف بناء مستشفى القرص العينى 1984-

 الجديد
 فرنسا تقرر وقف تجاربها النووية مدة 1992-

 عام
 مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص 1996-

 العينى الجديد
 إرسائيل تقصف كنيسة املهد وتفجر 2002-

لكرم وشارون يعلن أن حصار ًمسجدا ىف طو
 ًالكنيسة مستمرا حتى يستسلم من بداخلها

 إفتتاح املؤمتر الثاىن لألمم املتحدة حول 2002-
 الشيخوخة
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 مواليد
سليم حسن .  مولد عامل اآلثار املرصى د1893-

 مؤلف موسوعة مرص
رائد ( مولد الرسام املرصى محمود سعيد 1897-

 )الفن التشكييل
د رضا مؤسس فرقة رضا  مولد محمو1930-

 اإلستعراضية

 وفيات
 إستشهاد املجاهد الفلسطينى عبدالقادر 1948-

 الحسينى

رائد ( وفاة الرسام املرصى محمود سعيد 1964-
 )الفن التشكيىل املرصي

 (Picasso)  وفاة الرسام بابلو بيكاسو1973-
 وفاة أحمد عبد الغفار وزير الزراعة 1989-

 األسبق
 رسام الكاريكاتري وفاة رخا 1989-
 وفاة عامل املكتبات الدكتور محمود 1995-

 الشنيطى
 )الجراح املرصي(خريى السمرة .  وفاة د1998-
 وفاة مارجريت تاترش رئيسة وزراء 2013-

 بريطانيا األسبق

 ابريل 9

  أحداث
 الرحالة الفرنىس السال يصل إىل خليج 1682-

 املكسيك
قناطر  وضع محمد عىل حجر األساس لل1847-

 الخريية
 ً إنضامم السلوم رسميا إىل مرص1912-
 عرض الفيلم املرصى عن قصة زينب 1930-

 ملحمد حسني هيكل إخراج محمد كريم
  فرنسا تحتل املجلس النياىب اللبناىن1932-
 قوات أملانيا الهتلرية تبدأ غزوها للدمنارك 1940-

 والرنويج
ىف  تجدد الرصاع بني الوطنني والشيوعيني 1943-

 الصني
قامت بها ميليشيات ( مذبحة دير ياسني 1948-

 ً) شخصا254صهيونية ىف فلسطني وأستشهد 
  
  
  

ظهور ( عرض أول فيلم قصة لطه حسني 1951-
 )اإلسالم

 اإلنتهاء من تطوير مجرى قناة السويس 1957-
 1956من آثار عدوان عام 

 مجلس العموم الربيطاىن يصوت لعضوية 1975-
 وق األوربية املشرتكةبريطانيا ىف الس

 منظمتا الصحة العاملية واليونيسيف 1997-
وصندوق األمم املتحدة للسكان يطالبون 

ىف (بتوقف مرص عن عادة ختان البنات 
 )إجتامع بجنيف

ً حاجا ىف منى بالسعودية 150 مقتل 1998-
 بسبب إندفاع الحجاج

أول ( الرئيس مبارك يزور كوريا الجنوبية 1999-
 )زور كوريا الجنوبيةرئيس مرصى ي
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 اإلطاحة بنظام صدام حسني وسقوط 2003-
بغداد أمام الغزو األمريىك الربيطاىن للعراق 
بحجة القضاء عىل أسلحة الدمار الشامل 

بدء (التى يزعم األمريكية أن العراق متلكها 
 )2003 مارس 20العمليات العسكرية يف 

من  زواج األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا 2005-
 السيدة كاميال باركر بولز

 مواليد
  مولد الشاعر الفرنىس شارلز بودلري1821-

(Baudelaire) 

عىل رضوان أستاذ اآلثار عضو . د.  مولد أ1941-
 املجمع العلمى املرصى

 وفيات
  وفاة الفليسوف اإلنجليزى فرنسيس بيكون1626-

(Bacon) 
الصحفية ( وفاة السيدة روز اليوسف 1958-

  عاما60عن ) وسففاطمة الي
 األديب الـلـه وفاة يحيى الطاهر عبد 1981-

 املرصى ىف حادث سيارة
  وفاة الفنانة زوزو ماىض1982-
  وفاة الصحفى محمد صبيح1983-

 ابريل 10

  أحداث
ىف ذكرى اإلنتصار ( يوم محافظة سوهاج 1799-

 )1799عىل الفرنسيني ىف معركة جهينة 
عىل الفرنسيني اإلنتصار ( معركة جهينة 1799-

 )امام الحملة الفرنسية
 الخديوى إسامعيل يفتتح الكتب خانة 1870-
 )دار الكتب املرصية القدمية(
 مقتل أول شهيدة ىف مظاهرات النساء 1919-

 )شفيقة محمد (1919بثورة 
  القوات األملانية تغزو بلجيكا وهولندا1940-
 إعادة فتح قناة السويس بعد تطهريها ىف 1957-

 ب العدوان الثالىث عىل مرصأعقا
 زيارة رسمية لجامل عبد النارص إىل 1960-

  باكستان وإجتامعه بالرئيس أيوب خان
 

  
  

 إرسائيل تبدأ محاكمة النازى السابق 1961-
 أدولف إيخامن

 الواليات املتحدة األمريكية وروسيا 1972-
السوفيتية يعقدان معاهدة يحرمان فيها 

 األسلحة البيولوجية
بدء أزمة الرهائن األمريكيني بني الواليات  1979-

 املتحدة األمريكية وإيران
 )بأسرتاليا( مولد أول طفل أنأبيب ىف العامل 1984-
 السيدة سوزان مبارك تتسلم الدكتوراة 1994-

 (EWHA) الفخرية من جامعة أيوها
 بكوريا الجنوبية

 توقيع إتفاق سالم تاريخى بني بريطانيا 1998-
 امليةوإيرلندا الش

ً إنتخاب إسامعيل جيىل رئيسا لجيبوىت 1999-
 ًخلفا لحسن جوليد
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 مواليد
 مولد الكاتب اإلنجليزى ويليام هازليت 1778-

(Hazlitt) 
 مولد الكاتب األمريىك هوراس فيكتور 1898-

 (Gregory)جريجورى 
 مولد املمثلة أمينة رزق رائدة من رواد التمثيل 1913-

 املرسحى السينامىئ
 عبدالقادر القط.  مولد األديب والناقد املرصى د1916-
  مولد املمثل املرصى العاملى عمر الرشيف1931-

 وفيات
   ملك فرنسا(Louis II)  وفاة لويس الثاىن879-

  وفاة األديب والشاعر جريان خليل جربان1931-
عامل  (Creswell) وفاة دكتور كريزويل 1974-

  اىناآلثار والعامرة اإلسالمية الربيط
املناضل (عصام رسطاوى .  إغتيال د1983-

 )الفلسطيني

 ابريل 11

  أحداث
 أسبانيا تتخىل عن مضيق جبل طارق 1713-

لصالح بريطانيا، وتوقيع معاهدة أوتريخت 
 التى أنهت حرب الخالفة األسبانية

  تنازل نابليون بونابرت عن العرش1814-
  إنجلرتا تفصل جامبيا عن سرياليون1843-
 الواليات املتحدة األمريكية تحل محل 1899-

 أسبانيا ىف اإلنتداب عىل الفلبني
" تل الربيع" إنشاء مستوطنة تل أبيب 1909-

التى جعلها اليهود عاصمتهم بعد إحتالل 
 .فلسطني

 تأسيس منظمة العمل الدولية ومقرها 1919-
 جنيف

  سفر الوفد املرصى إىل باريس1919-
سامعيلية جامعة  حسن البنأ يؤلف ىف اإل1929-

 اإلخوان املسلمني
  إفتتاح برج القاهرة1961-

  
  
  
  

 صدر بيان مشرتك للمحادثات بني جامل 1967-
عبد النارص وجوليوس نرييرى رئيس 
ًجمهورية تانزانيا مؤكدا عىل دعم الوحدة 

 اإلفريقية
" 13أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية 1970-

 تنطلق للفضاء بروادها الثالثة
  إستقالة جولدا مائري رئيسة وزراء إرسائيل1974-
 إنقالب عسكرى ىف أوغندا واإلطاحة 1979-

 بعيدى أمني
 مسلح إرسائيىل يقتحم مسجد قبة الصخرة 1982-

ويقتل (بالقدس، ويطلق النار عىل املصلني 
4( 
 ً إنتخاب تشريننكو رئيسا لإلتحاد السوفيتى1984-
مل ىف  إستخراج أكرب حجر كريم ىف العا1984-

 الصني
  إفتتاح أول مسجد بروما1991-
غزو العراق (ً إنهاء حرب الخليج رسميا 1991-

 )للكويت
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 الرئيس مبارك يفتتح مؤمتر توقيع معاهدة 1996-
 إخالء إفريقيا من األسلحة النووية

عناقيد "ً لبنانيا ىف عملية 175 مقتل 1996-
 اإلرسائيلية ىف جنوب لبنان" الغضب

 مواليد
مولد السياىس الربيطاىن جورج كاننج  1770-

(Canning)  
 مولد اإلشرتاىك األملاىن فرديناند السال 1825-

(Lassale)  
 وزير (Atchison)  مولد دين أتشيسون 1893-

  )1953-1946(خارجية الواليات املتحدة 
  

  مولد الشاعر العوىض الوكيل1915-
  مولد املوسيقار املطرب فريد األطرش1917-
لد شاعر العامية املرصى عبدالرحمن  مو1938-

 االبنودى
  مولد املوسيقار املرصى عمر خريت1948-

 وفيات
  وفاة املطرب واملغنى إبراهيم شفيق1966-
  وفاة األديب األمريىك أرسكني كالدويل1987-

(Caldwell)  
  وفاة األديب الفلسطينى أكرم زعيرت1996-
ن  وفاة الزعيم الجزائرى األسبق أحمد ب2012-

 اللبي

 ابريل 12

  أحداث
 بدء محاكمة الكنيسة الكاثوليكية ىف روما 1633-

 لعامل الفلك اإليطاىل جاليليو
  بدء الحرب األهلية األمريكية1861-
 يتنازل عن العرش 13 ملك أسبانيا ألفونس 1931-
 )وتحول أسبانيا إىل جمهورية(
 بدء مؤمتر مونرتو ىف سويرسا إللغاء 1937-

األجنبية بحضور الدول صاحبة  االمتيازات
  دولة أوربية12 وهى االمتيازات

  زيارة الرئيس جامل عبد النارص للهند1955-
 الرحلة األوىل لغزو الفضاء الخارجى التى 1961-

إطالق سفينة الفضاء  (قام بها جاجارين
 )أول رجل يدور حول األرض( )1-فوستوك

  
  
  

 إطالق أول مركبة فضاء أمريكية 1981-
 )ومبياكول(
من القرن ( إكتشاف مكتبة ىف بغداد 1986-

تضم مجموعة من ) العارش امليالدي
 )مخطوطات الحضارة السومرية

 إفتتاح املرحلة الثانية من مرتو انفاق 1989-
 القاهرة

 إجتامع وزارى العضاء الجات ىف مراكش 1994-
وتوقيع وثيقة ) 1994 ابريل 16-12من (

  ىف منظمة دولة االعضاء117نهائية بني 
 (Wto)التجارة العاملية 

   عودة القوات املرصية من الصومال1995-

 مواليد
 مولد املطرب محمد الكحالوى رائد 1912-

 األغنية الدينية ىف مرص

  ابريل11/12
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 مولد الدكتور أسامة الغزاىل حرب أستاذ 1947-
العلوم السياسية ورئيس تحرير مجلة 

 السياسة الدولية

 وفيات
 (Roosevelt)وزفلت  وفاة فرانكلني ر1945-
)  للواليات املتحدة األمريكية31الرئيس (
   )وهارى ترومان يخلفه(

الشاعر ( وفاة أحمد زىك أبو شادى 1955-
 )والطبيب املرصي

 وفاة الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ األزهر 1975-
 عاما97األسبق عن 

  وفاة أستاذ اآلثار اإلسالمية الدكتور حسن2001-
 الباشا

 ابريل 13

  أحداث
 صدور أمر ملىك بنظام وراثة العرش ىف 1922-

وينص عىل أن امللك وراىث ىف أرسة (مرص، 
محمد عيل، وينتقل إىل أكرب ابناء صاحب 
العرش، وإذا توىف قبل أن تنتقل إليه الوالية 
تنتقل إىل أكرب أبنائه حتى لو كان للمتويف 

 ) أخوة
 الجيش األحمر بقيادة تولبوخني يدخل 1945-

  نافي
  صدور التقنني املدىن املرصى1948-
 دول الجامعة العربية توقع إتفاقية الدفاع 1950-

 املشرتك والتعاون االقتصادى
 إفتتاح مرشوع الصوت والضوء ىف الهرم 1961-
 وىل ه جامل عبد النارص وكان معافتتحه(

 )عهد اليونان األمري قسطنطني
 إنقالب عسكرى ىف تشاد يطيح بنظام 1975-

 بالباى ويقتلهتوم
بتصادم ( بدء الحرب األهلية ىف لبنان 1975-

 كتائبية ىف عني مجموعة فلسطينية بأخرى
 )الرمانة ببريوت

 النيابة العامة تقرر حبس حسنى مبارك 2011-
ًوابنيه جامل وعالء احتياطيا قبل أن تحيلهم 

 إىل الجنايات

 مواليد
 (Jefferson)  مولد توماس جيفرسون1743-
   )الثالث للواليات املتحدةالرئيس (
 مولد األديب اإليرلندى صموئيل بيكيت 1906-

(Beckett)  
مسعد عويس خبري الرتبية .  مولد د1943-

 الرياضية

 وفيات
  السلطان سليم يعدم طومان باى بالقاهرة1517-
   وفاة األديب الفرنىس الفونتني 1695-

(La Fontaine) 
حمد  وفاة السياىس املرصى الوفدى م1947-

 صربى ابو علم
  وفاة األديب املرصى نقوال يوسف1976-

 ابريل12/13
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 ابريل 14

  أحداث
 انترص الجيش املرصى بقيادة الواىل 1832-

إبراهيم باشا ىف سهل الزراعة شامل دمشق 
 عىل الحامية الرتكية

  إستقالل املجر1849-
ىف ) صور متحركة( أول عرض سينامىئ 1894-

 فرنسا
كانت (تيتانيك ) Titanic( غرق الباخرة 1912-

 السفينة وغرق واألخريةرحلتها األوىل 
الربيطانية الضخمة ىف منطقة تبعد حوايل 

الند وغرق منها ي ميالً جنوب نيوز400
 )ً شخصا كانوا عىل متنها1513

  القوات الربيطانية تحتل رانجون1945-
 إنتهاء الرحلة األوىل ملركبة الفضاء 1981-

 األمريكية كولومبيا
 إكتشاف معبد ألمون ىف منطقة الواحات 1986-

م من .ق30الداخلة بناه أغسطس سنة 
 الحجر الجريى

 توقيع اإلتفاق النهاىئ لسحب القوات 1988-
 السوفيتية من أفغانستان

 848، 731 صدور قرارى مجلس األمن 1992-
 30نفذ من (بفرض عقوبات عىل ليبيا 

بعد تسلم ) 1999 ابريل 5، وعلق ىف ابريل
يا املتهامن فحيمة واملقرحي لألمم ليب

  )املتحدة
  

 مواليد
  مولد السياىس املرصى واصف بطرس غاىل1878-
 مولد املؤرخ اإلنجليزى أرنولد توينبى 1889-

(Toynbee) 
  مولد الدكتور أبو الوفا التفتازاىن1930-
 مولد الرئيس الجزائرى السابق الشاذىل بن 1929-

 جديد
 عبيد رئيس الوزراء  مولد الدكتور عاطف1932-

 األسبق ىف مرص
  مولد املوسيقار عامر الرشيعى1948-

 وفيات
  (Handel)  وفاة املوسيقار هاندل1759-
 رئيس (Lincolin)   إغتيال إبراهام لنكولن1865-

  )16رقم (أمريكا 
  وفاة السياىس الربيطاىن أرنست بيفن1951-

(Bevin) 
ارف  مرصع الرئيس العراقى عبد السالم ع1966-

 ىف حادث طائرة
  وفاة األديب الصحفى طاهر الطناحى1967-
 (Beauvoir)   وفاة سيمون دى بوفوار1986-
  )الكاتبة الفرنسية(
  وفاة املحامى والقاىض املرصى ممتاز نصار1987-
  وفاة الرسام والسيناريست واملخرج يوسف2001-

 فرنسيس

  ابريل14
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 ابريل 15

  أحداث
محمد عىل الحكم  توىل إبراهيم باشا ابن 1848-

 شهور 7ًىف مرص خلفا ملحمد عىل ملدة 
 )25/4/1848 إىل 15/4/1184(
الفلسطينية عقب  1936 إشتعلت ثورة 1936-

  نابلس- حادثة عىل طريق طولكرم
  بدء تنفيذ مرشوع مديرية التحرير1953-
 حل مجلس نقابة الصحفيني املرصيني 1954-

وتشكيل لجنة مؤقتة بدل مجلس النقابة 
إذاعة (نحل حتى يعدل قانون النقابة امل

 صحفية تسلموا 15ً صحفيا و24أسامء 
 )مرصوفات رسية

  إنقالب عسكرى ىف النيجر يطيح بالرئيس1974-
 هامى ديورى

 تنفيذ حكم اإلعدام ىف قتلة الرئيس أنور 1982-
 السادات

 أول طائرة ىف العامل تطري بالهيدروجني ىف 1988-
 روسيا

ًة تفرض حظرا جويا  األمم املتحد1992- ً
وعسكرية عىل ليبيا رفضها تسليم اثنني من 
مواطنيها متهمني ىف حادث تفجري طائرة 

 1988أمريكية فوق لوكريىب عام 
 حاج ىف حريق مبخيم 2500 مقتل وإصابة 1997-

 الحجاج قرب مكة
 توقيع إتفاق أمنى بني السعودية وإيران 2001-
 )تم ىف إيران(
 ة عىل مواقع سورية بلبنان غارات إرسائيلي2001-

  

 مواليد
  مولد املصور اإليطاىل ليوناردو دافينيش1452-

(Leonardo da Vinci)  
 مولد الرائد املرسحى العرىب يعقوب صنوع 1839-
 )ابو نظارة(
  مولد األديب االمريىك هرنى جيمس1843-

(James) 
  مولد املوسيقار محمد القصبجى1892-
مى الكبري الشيخ  مولد الداعية اإلسال1911-

 محمد متوىل الشعراوى
 )الزعيم الكوري( مولد كيم إيل سونج 1912-

(Kim Il-sung )  

 وفيات
 (Pampadour)  وفاة مدام مببادور1764-
  )15محظية لويس (
  وفاة الرئيس األمريىك إبراهام لنكولن 1865-

(Lincolin))  16الرئيس رقم(  
 نت وفاة املصور األمريىك جون سارج1925-

(Sargent)  
 وفاة الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ 1974-

الحقوق جامعة  الرشيعة اإلسالمية بكلية
 القاهرة

  وفاة الفليسوف الفرنىس جان بول سارتر1980-
(Sartre) 

  وفاة الكاتب املرسحى نعامن عاشور1987-
ني محمد مخلوف مفتى ن وفاة الشيخ حس1990-

  عاما100الديار املرصية األسبق عن 

 ابريل15
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وفاة الفنان التشكيىل عبد الغنى أبو  1998-
 العينني

 (Bott) وفاة زعيم الخمري الحمر بول بوت1998-
   ىف كمبوديا

 ابريل 16

  أحداث
  عمرو بن العاص يفتح مرص639 -
 توقيع الحلفاء بني إنجلرتا وإيطاليا إعرتاف 1936-

بسيادة إيطاليا عىل الحبشة وتعهد إيطاليا 
أصبح نافذ املفعول (األسبانية بإحرتام األراىض 

 )16/11/1938يف 
 النمسا توقيع الصلح مع روسيا وتعلن 1938-

 حيادها
  إفتتاح أول مؤمتر للبرتول العرىب بالقاهرة1955-
   األمريكية حول16 إطالق رواد مركبة أبوللو 1959-
ً تعيني الفريق طيارمحمد حسنى مبارك نائبا 1975-

 لرئيس جمهورية مرص العربية
 إكتشاف جينات برشية سليمة من مومياء 1985-

 مرصية
 ً إنتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر1999-

 مواليد
  مولد األديب الفرنىس أناتول فرانس1844-

(France)  
  مولد مخرتع الطائرة ويلبور رايت1867-

(Wright)  
  (Chaplin)  مولد شارىل شابلن1889-
  إنجى أفالطون مولد الرسامة املرصية1924-
  مولد املوسيقار عامر الرشيعى1948-

 وفيات
  (Goya)  وفاة الرسام األسباىن جويا1828-
ىف مقر ) أبو جهاد( إغتيال خليل الوزير 1988-

  عاما35إقامته بتونس عن 
  إغتيال األديب اللبناىن توفيق يوسف عواد1989-

 ابريل 17

  أحداث
ه املرصى رمسيس الثاىن يخرج بجيش .م . ق1285-

 )لإلنتصار ىف معركة قادش(من القنطرة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأسيس جمهورية جواتيامال1839-
  إلغاء الرق ىف أثيوبيا1932-
خروج أخر جندى ( عيد الجالء ىف سوريا 1946-

 )فرنىس من سوريا

 ابريل15/16/17
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 بدء املباحثات الرسمية بني مرص وبريطانيا 1953-
 بشان الجالء

ارة الثالثة ىف  جامل عبد النارص يؤلف وز1954-
 مرص

 زيارة عبد النارص ألندونيسيا لحضور 1955-
 إجتامع مؤمتر باندونج

ولة الفاشلة التى قام بها املتمردون ا املح1961-
ضد كاسرتو لغزو كوبا بإنزال قواتهم عند 

 خليج الخنازير
 استقبل جامل عبد النارص تيتو ىف 1961-

 األسكندرية
حدة بني مرص  تم توقيع مرشوع إتفاق الو1963-

 وسوريا والعراق
 توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية 1971-

ىف بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف 

 وحافظ االسد
ً أصدر الرئيس أنور السادات قرار جمهوريا 1974-

 بالعفو عن مصطفى أمني
 قيام دولة  الرائد املنشق سعد حداد يعلن1979-

 لبنان الحرة
  إستقالل زمبابوى1980-
 قطع العالقات بني الواليات املتحدة 1980-

  األمريكية وإيران بسبب أزمة الرهائن
  إعالن إستقالل كندا عن بريطانيا1982-

  مؤمتر البيئة العاملى بأمريكا1990-
 موسكو تنفذ عقوباتها االقتصادية عىل 1990-

قاللها من جانب ليتوانيا التى أعلنت إست
 واحد

 الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس 1996-
جاك شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى 

 التعليمى
 رئيس الوزراء الربيطاىن توىن بلري يقوم 1998-

بجولة ىف الرشق األوسط شملت القاهرة 
 والرياض وعامن والقدس وغزة

  السيدة سوزان مبارك تفتتح مجمع متاحف2000-
 د محمود سعيدمحم

 مواليد
 مولد شاعر األسكندرية اليوناىن األصل 1863-

 (Cavafy)قسطنطني كفافيس 
 مولد السياىس السوفيتى نيكيتا خروشوف 1894-

(Khrushchev)  
رئيسة  ((Bandaranaike) مولد باندرانيكا 1916-

   )وزراء سرييالنكا
 مولد كامل هرنى بادير وزير املواصالت 1916-

 ااملرصى سابق

 وفيات
 وفاة العامل والفنان والكاتب األمريىك 1790-

  (Franklin) بنيامني فرانكلني 
 إستشهاد كامل الدين صالح مندوب مرص 1957-

 ىف مجلس الوصاية بالصومال
  وفاة الفنانة التشكيلية إنجى أفالطون1989-
جامل حمدان عامل الجغرافيا .  وفاة د1993-

عن ( املرصى ومؤلف كتاب شخصية مرص
 ) عاما65

 رئيس (Herzog)  وفاة حاييم هريتزوج1997-
 إرسائيل األسبق

 ابريل17
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 ابريل 18

  أحداث
ىف ذكرى ثورة (العيد القومى ملحافظة أسيوط  1799-

  ) 1799بنى عدى واملقاومة ضد الفرنسيني ىف عام 
  حملة فريزر الفاشلة عىل رشيد1807-
  صدور جريدة املقطم بالقاهرة1888-
  مؤمتر سان رميو إنعقاد1919-
 السلطان فؤاد يصبح ملك مرص باسم امللك فؤاد 1923-

 األول
  إنشاء إتحاد أوربا للحديد والصلب1951-
 29 بدء مؤمتر باندونج ىف أندونيسيا حرضه وفود 1955-

  ايام6دولة إفريقية وآسيوية وأستمر 
مكتب اإلستعالمات لألحزاب " الكومنفورم" حل 1956-

 الشيوعية
 )فيليبس تالبوت(جتمع جامل عبد النارص بـ  إ1965-

ول امساعد وزير الخارجية األمريكية وتن
اإلجتامع العالقة بني البلدين واملوقف يف الرشق 

 األوسط
 الرئيس عبد النارص يعلن ىف لقاء شعبى 1968-

أن مرص لن تكون بغري دستور أو "باملنصورة 
 "بغري مجلس أمة

ول يكتشفه املرصيون  مبارك يفتتح أول برئ برت1985-
 ىف البحر األحمر

 إكتشاف حجرات حجرية مبنطقة تل بسطة 1986-
 وصور بالرشقية متال جدرانها نقوش هريوغليفية

 باأللوان متثل الحياة اليومية لحكام رشق الدلتا

 مجلس األمن يوافق باإلجامع عىل قبول 1990-
باألمم 160طلب نامبيبا لتصبح العضو 

  املتحدة
ائيل تغري عىل معسكرات الطوارئ  إرس1996-

الدولية ىف قانا جنوىب لبنان وقد لجا إليها 
 ) شخص100مقتل أكرث من (اللبنانيون 

 الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح املرحلة 1999-
الثالثة من الخط الثاىن ملرتو األنفاق من 

 محطة السادات حتى الجامعة
 مواليد
  انعبد العظيم رمض.  مولد املؤرخ د1925-
  مولد عامل العلوم السياسة االمريىك صامويل1927-

صاحب نظرية  (Huntington)هنتنجتون 
   رصاع الحضارات

 مولد السياىس اللبناىن سعد الدين الحريرى 1970-
ابن رفيق الحريرى رئيس الوزراء السابق الذى 

 اغتيل
 وفيات
 )اململوك والحاكم املرصي( وفاة مراد بك 1801-
)  الفيزياء األمريىك واألملاىن األصل وفاة عامل1955-

ألربت أينشتني واضع نظرية النسبية 
(Einstein)  

 وفاة املهندس محمود يونس رئيس هيئة 1978-
 قناة السويس سابقا

  ابريل18
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 ابريل 19

  أحداث
  بدء حرب اإلستقالل األمريكية ضد إنجلرتا1775-
 فرباير لتصبح وراثة 13 تم تعديل فرمان 1841-

ًكرب سنا من ساللة محمد عىل عرش مرص لأل
 الذكور

  ىف مرص1923 صدور دستور 1923-
 إندالع الثورة الفلسطينية بقيادة أمني 1936-

 ) أكتوبر12حتى (الحسينى ضد اإلنجليز 
  استسالم يوجوسالفيا للجيش األملاىن1941-
 زواج امللك حسني ملك األردن من امللكة 1955-

 دينا
مري موناكو واملمثلة  زواج األمري رينيه أ1956-

 جريس كيىل
 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء 1971-

 ساليوت
 إنفجار بالسفارة األمريكية ببريوت بسيارة 1983-

 ملغومة
 جامعة إرهابية أمريكية تفجر مبنى 1995-

 ).168ومقتل (حكومة بأوكالهام 
 هجوم بالغاز السام عىل مرتو أنفاق 1995-

 طوكيو
 مة األمن النووى ىف موسكو مؤمتر ق1996-
 إنتقال برملان أملانيا ملبنى الريخستاج 1999-

 .الجديد ىف برلني
 بدء مسريات إحتجاج ومظاهرات مبنطقة 2001-

القبائل الجزائرية عقب مقتل طالب ىف 
 .مخفر للرشطة بطريق الخطا

 إختيار الكاردنيال األملاىن جوزيف 2005-
 بابا ً) عاما78 ((Ratzinger)راتسينجر 

 ويحمل اسم 265جديد للفاتيكان رقم 
 بعد وفاة (Benedictus) 16بندكتوس 

 2/4/2005البابا بولس الثاين يف 

 مواليد
  مولد اإلقتصادى اإلنجليزى دافيد ريكاردو1772-

(Ricardo)  
 مولد املسترشق اإلنجليزى سري توماس 1864-

 Sir Thomas Walker)ووكر أرنولد 
Arnold) 

ملهندس عثامن أحمد عثامن رئيس  مولد ا1917-
  ولون العرباومؤسس رشكة املق

 مولد النجمة السينامئية األمريكية جني 1932-
  (Mansfield) مانسفيلد

 وفيات
 وفاة الشاعر اإلنجليزى جورج بايرون 1824-
  (Byron) )  عاما76لورد بايرون عن (
  وفاة محمد الظوغىل وكيل محمد عىل1826-
 والكاتب اإلنجليزى بنيامني  وفاة السياىس1881-

  (Desraeli)دزرائيىل 
 وفاة العامل اإلنجليزى تشارلز دارون 1882-

(Darwin)  
  مقتل عبد القادر الحسينى ىف القدس1948-
املستشار األول ( وفاة كونراد اديناور 1967-

 )ألملانيا الغربية

 ابريل19
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 ابريل 20

  أحداث
 ى أوليفر كروميل يحل الربملان اإلنجليز1654-
 27=  إنتصار املسلمني عىل الجيش األملاىن 1696-

السلطان العثامىن يقوم (هـ 1107رمضان 
بحملته السلطانية الثانية عىل أوربا 

 أشهر 6وإنتصار العثامنني إستمرت الحملة 
 )22/10/1696حتى 

 القوات األمريكية تحتل فريا كروز وتحارص 1914-
 موانئ املكسيك

الذى وضعته لجنة  1923 إقرار دستور 1923-
 الثالثية ىف مرص

 تألفت اللجنة القومية ىف نابلس وأعلنت 1936-
قيادة األحزاب القومية العربية اإلرضاب 

 العام ىف فلسطني
 القوات السوفيتية تخرتق دفاعات األملان 1945-

 ىف نهاية الحرب العاملية الثانية(حول برلني 
ضد  بروسيا والنمسا يعيدان حلفا دفاعيا 1954-

 روسيا
 زار جامل عبد النارص اململكة العربية 1956-

 بشان اإلتفاق 22 ابريل 20السعودية من 
 الثالىث بني مرص والسعودية واليمن

 ً برونو كرايسىك يصبح مستشارا للنمسا1970-
تهبط " 16أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية 1974-

 فوق سطح القمر
وجبه  توقيع إتفاق هونج كونج تعيد مب1984-

 1997بريطانيا للصني هونج كونج ىف 
 محاولة إعتداء عىل صفوت الرشيف وزير 1993-

 اإلعالم املرصى

 مواليد
)  عليه وسلمالـلـهصىل ( مولد النبى محمد 571-

  )عام الفيل( ربيع األول 12االثنني 
  مولد الفنان التشكيىل أحمد صربى1889-
  (Hitler)  مولد أدولف هتلر الزعيم األملاىن1889-
  مولد امللحن محمود الرشيف1919-
  مولد الكاتب الصحفى سعيد سنبل1929-

 وفيات
  وفاة الرسام الفرنىس إدوارد مانيه1883-

(Manet) 
  وفاة محمد أيوب خان رئيس باكستان األسبق1974-

 ابريل 21

  أحداث
  إنشاء روما753-

  إنتهاء ثورة القاهرة الثانية عىل الفرنسيني1800-
  
  
  

 إنتصار الجيش املرصى عىل اإلنجليزى ىف 1807-
 أبو حامد

 الفرنسيات يحصلن ألول مرة عىل حق 1944-
 التصويت ىف اإلنتخابات

  ابريل20/21
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 مرص والسعودية واليمن يوقعون معاهدة 1956-
 دفاع مشرتك ىف جدة

  إفتتاح برازيليا العاصمة الجديدة للربازيل1960-
ت  أول زراعة لقلب صناعى ىف الواليا1966-

 املتحدة األمريكية
  توىل الجيش السلطة ىف اليونان1967-
 ً عىل نارص يصبح رئيسا لليمن الدميقراطية1980-
  مرص تستعيد رشم الشيخ من إرسائيل1982-

 مواليد
 مولد األديبة اإلنجليزية شارلوت برونتى 1816-

(Bronte) 
 (Quinn) مولد املمثل أنتوىن كوين 1916-
لسياىس املرصى حسني  مولد العسكرى ا1924-

 التهامى
الثانية  (Elizabeth) مولد امللكة إليزابيث 1926-

   ملكة بريطانيا

 مولد ممدوح البلتاجى وزير السياحة 1939-
  األسبقاملرصى

 وفيات
  وفاة الكاتب الفرنىس جان راسني1699-

(Racine)  
  وفاة األديب األمريىك مارك توين1910-

(Twain)  
   محمد إقبال وفاة الشاعر1938-
  وفاة الصحفية جاكلني خورى1980-
 وفاة الفنان صالح جاهني رائد مدرسة 1986-

الرسم الكاريكاتريى ومؤلف األغاىن الوطنية 
 )والشعبية واألديب الساخر

  وفاة املمثلة السنامئية روحية خالد1990-
  وفاة امللحن واملطرب الشعبى سيد مكاوى1997-
ى املرصى عبد اللطيف  وفاة السباح العامل2008-

 )عابر املانش(أبو هيف 

 ابريل 22

  أحداث
  إكتشاف الربازيل1500-
 صدور العدد األول من جريدة القطر 1908-

املرصى األسبوعية لسان حال الحزب 
 الوطنى الذى يرأسه مصطفى كامل

" برافدا" صدور العدد األول من صحيفة 1912-
 الروسية

 مرة الغاز السام  األملان يستخدمون ألول1915-
 )ىف الحرب العاملية األوىل(ضد الفرنسيني 

  
  
  
  

 قوات الحلفاء تستوىل عىل بولونيا يف 1945-
 ).ىف أخر أيام الحرب العاملية الثانية(إيطاليا 

 قوات عصابة الهاجاناة اإلرسائيلية تستوىل 1948-
 عىل مدينة حيفا

بدء عمل وكالة أنباء الرشق األوسط  1956-
 بالقاهرةاملرصية 

زيارة أحمد سوكارنو رئيس اندونسيا  1960-
 للقاهرة

  إنقالب فاشل ملنع إستقالل الجزائر 1961-
 ًكلود دوفالييه يصبح رئيسا لهايتى 1971-

 ابريل21/22
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موظفى سفارة ليبيا ىف (بريطانيا تطرد  1984-
 ).لندن، بعد مقتل رشطية بريطانية

األتراك   فوز رؤوف دنكتاش زعيم القبارصة1995-
 .نصب رئيس جمهورية شامل قربصمب
 الجنود ىف بريو يحروون أرس املئات الذين 1997-

تم أرسهم مبنزل السفري الياباىن بواسطة 
 ديسمرب 17مجموعة من اليساريني ىف 

1996  

 مواليد
  مولد الفليسوف األملاىن إميا نويل كانت1724-

(Kant) 
  (Lenin) ) الزعيم الرويس( مولد لينني 1870-
مولد عامل الذرة األمريىك أوبنهامير،  1904-

  (Oppenheimer)جوليوس روبرت 

 مولد الصحفى جالل دويدار رئيس تحرير 1936-
  األسبقجريدة األخبار

 وفيات
 وفاة االقتصادى اإلنجليزى جون كينز 1946-

(Keynes)  
  وفاة املمثل عبد الوارث عرس1982-
  وفاة مغنية األوبرا املرصية جيالن رطل1984-
  وفاة املصور السينامىئ املرصى وحيد فريد1998-
 وفاة الرئيس اليوناىن قسطنطني كارمنليس 1998-

(Karamanlis)  
 وفاة الرئيس الروىس السابق بوريس 2007-

  (Yeltsin)يلتسني 

 ابريل 23

  أحداث
ولحقوق املؤلف  اليوم العاملى للكتاب -____

  )اليونسكو(
 بطالن زوج  الكنيسة الكاثوليكية تعلن1533-

 هرنى الثامن بكاترين
  إيطاليا تدخل الحرب ضد النمسا1915-
  خلع سلطان تركيا العثامىن محمد السادس1920-
 توقيع معاهدة عدم إعتداء بني روسيا 1939-

 السوفيتية وأملانيا النازية
  سقوط حيفا ىف أيدى اليهود1948-

  
  
  
  

 الى ين إجتامع جامل عبد النارص بشوا1955-
أثناء إنعقاد (وزراء الصني الشعبية رئيس 

 )مؤمتر باندونج
  زيارة جامل عبد النارص لليمن ألول مرة1964-
  جامل عبد النارص يستقبل وفد جبهة تحرير1969-

 فيتنام
 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء 1971-
 . رواد فضاء3حاملة " 10سيوز "
 ىف  تفجري مقر املارينز األمريكية والفرنسني1983-

 )بسيارة ملغومة(بريوت 
 دول مجلس التعاون الخليجى تؤسس 1990-

 ًصندوقا للتنمية

  ابريل22/23
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بدء ( اليوم العاملى للكتاب وحقوق النرش 1995-
 ) بقررا من منظمة اليونسكو1995عام 

 مؤمتر وزراء الثقافة االوروىب املتوسطى ىف 1996-
بوالنيا بإيطاليا لدراسة برنامج الرتاث 

 23، 22وسط بولونيا، إيطاليا االوروىب املت
 1996 ابريل

 ورشة عمل ممثىل الرشاكة األوربية 1998-
الحوار بني "املتوسطية باستوكهومل حول 

 ابريل 24-22" (الحضارات والثقافات
1998(  

 مواليد
السياىس  ((Allenby)  مولد اللورد اللنبى1861-

  )والعسكرى اإلنجليزي
كفيف  مولد املوسيقار الروىس برو1891-

(Prokofiev)  
  مولد محمود شلتوت شيخ األزهر األسبق1893-
 (Nabokov) مولد الكاتب فالدميري نابوكوف 1899-

رفعت املحجوب رئيس مجلس .  مولد د1926-
أغتيل ىف (الشعب املرصى سابقا 

11/10/1990( 
 مولد الدكتور حمدى السيد جراح القلب 1930-

 ونقيب األطباء ىف مرص

 وفيات
 وفاة الشاعر اإلنجليزى ويليام شكسبري 1616-

(Shakespeare)  
  وفاة األديب األسباىن رسفانتيس1616-

(Cervantes)  
أحد رواد الدعوة إىل ( وفاة قاسم أمني 1908-

 )تحرير املرأة العربية
  (Casrnarvon) وفاة لورد كارنارفون 1923-
  وفاة املمثلة نعيمة عاكف1966-
الرئيس  ((Nixon)  وفاة ريتشارد نيكسون1994-

  )37األمريىك رقم 

 ابريل 24

  أحداث
 أهاىل مدينة دمنهور املرصية يثورون عىل 1799-

 الحامية الفرنسية ويطاردونها
  تأسيس مكتبة الكونجرس ىف واشنطن1800-
 بدء مذابح األرمن عىل يد األتراك 1915-

 العثامنيني
 زى بداية ثورة إيرلندا عىل اإلستعامر اإلنجلي1916-
  بداية معركة تومينهان بني روسيا واليابان1939-
 )الغربية والرشقية( توحيد ضفتى األردن 1950-
 إنعقاد مؤمتر باندونج ىف جزيرة جاوة 1955-

  األندونيسية بدعوة من الزعيمني املرصى
   

  
 جامل عبد النارص والهندى جواهر الل نهرو

   قيام الحرب األهلية بجمهورية الدومنيكان1965-
ً أصدر الرئيس السادات قرار جمهوريا 1972-

ًبتعيني محمد حسنى مبارك قائدا للقوات 
 الجوية

ولة أمريكية فاشلة بحملة إلنقاذ ا مح1980-
الرهائن األمريكني الذين احتجزهم الشباب 
الشورى اإليراىن ىف مبنى السفارة األمريكية 

 )1الصحراء رقم (ىف طهران 
يا نلسون مانديال  فوز زعيم جنوب إفريق1989-

 بجائزة حقوق اإلنسان

 ابريل23/24
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 مرص تعلن عن كشف أثرى هام يدل عىل 1998-
أن اإلنسان عرف علم الفلك قبل آالف 

 .السنني من تقديرات الباحثني اليوم

 وفيات
  روستىابريل وفاة الكاتب اإليطاىل ج1854-

(Rossetti)  
  وفاة الكاتب اللبناىن عمر فاخورى1946-

 رئيس (Churchill) ن ترششل وفاة ونستو1955-
  الوزراء الربيطاىن

دوقة ( (Simpson) وفاة ليدى سمبسون 1986-
زوجة ملك إنجلرتا ادوار الثامن ) وندسور

   1937بعد تخليه عن عرش إنجلرتا 
 وفاة عىل رضا الفنان ومؤسس فرقة رضا 1993-

 للرقص الشعبى
 81 وفاة املمثل القدير محمود مرىس عن 2004-

 عاما

 ابريل 25

  أحداث
منظمة الصحة ( يوم املالريا العاملى ____-

 )العاملية
 )يلييزمارسال( وضع نشيد الثورة الفرنسية 1792-
) الفرما( بدء الحفر ىف قناة السويس عند 1859-

 .بورسعيد
 الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب 1898-

 .عىل أسبانيا
ىف الحرب  بريطانيا تبدأ الهجوم عىل تركيا 1915-

 العاملية األوىل
 الوطنيون اإليرلنديون يعلنون ىف دبلن 1916-

 إستقالل بالدهم
 مؤمتر سان رميو يجعل إلنجلرتا الوصايا 1920-

ق وفلسطني، ولفرنسا الوصاية اعىل العر
 عىل سوريا ولبنان

 مؤمتر سان فرانسيسكو إلنشاء هيئة األمم 1945-
 املتحدة

تية بالقوات  إلتقاء القوات السوفي1945-
 .األمريكية عىل ضفاف نهر األلب

 العامل اإلنجليزي جيمس واطسون يعلن 1953-
 DNAتركيب 

 إعالن قيام حركة عدم اإلنحياز عىل يد 1955-
 نهرو ىف باندونجوعبد النارص وتيتو 

 تحدث جامل عبد النارص ىف جامعة 1968-
 القاهرة عن املثقفني ووضعهم ىف املجتمع

 م ىف الثورةومشاكلهم ودوره
 إرسائيل تسلم دير السلطان بالقدس 1970-

 لألحباش
 أطلقت الصني الشعبية أول قمر صناعى 1970-

 لها ىف مدار حول األرض
  أنور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص1973-
 مرص تحتفل بتحرير سيناء وإرسائيل تعلن 1981-

عيد (إنسحاب أخر جندى لها عن سيناء 
 )تحرير سيناء

ىف (ظة شامل سيناء ف العيد القومى ملحا1982-
 )1982ذكرى تحرير سيناء الكامل عام 

  العراق يعلن التزامه بإستقالل األكراد1991-

  ابريل24/25
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 مواليد
  مولد لويس التاسع ملك فرنسا1214-
 مولد القائد والسياىس الربيطاىن أوليفر 1599-

  (Cromwell) كرومويل
  مولد املخرتع اإليطاىل ماركوىن1874-

(Marconi)مخرتع الراديو   
 مولد الرواىئ واألديب اإلسالمى عبد 1913-

  السحارالحميد جودة
  مولد اإلذاعى طاهر أبو زيد1922-
 مولد أستاذة األدب اإلنجليزى والدراسات 1927-

 فاطمة موىس. النقدية والرتجمة د

 وفيات
 وفاة املطرب وامللحن املرصى الشيخ 1941-

 )1897ولد (محمود صبح 
 وفاة الشاعر املرصى محمود حسن 1977-

  عاما67إسامعيل عن 
   وفاة املطرب عادل مأمون1992-
 وفاة املمثلة السينامئية األمريكية جينجر 1995-

  (Rogers) روجرز
  وفاة الصحفى املرصى ضياء الدين بيربس1996-

 ابريل 26

  أحداث
املنظمة ( اليوم العاملى للملكية الفكرية ____-

 )ية للملكية الفكريةالعامل
  إنشاء مدينة بورسعيد1859-
 توقيع معاهدة لندن الرسية بني الحلفاء 1915-

 وإيطاليا أثناء الحرب العاملية األوىل
 مواجهة بني العرب والقوات الربيطانية ىف 1920-

ًفلسطني إحتجاجا عىل تسهيالت تهجري 
 .اليهود إىل فلسطني

 الوفديني  تأسيس حزب الوفد باسم هيئة1924-
 ومقره النادى السعدى

 إنعقاد مؤمتر جنيف لبحث حرب كوريا 1954-
 21إستمر حتى (وقضايا الهند الصينية 

 )1954يولية 
تانجانيقا، زانزيبار، ( يوم إتحاد تانزانيا 1964-

 )مبباال
  
  

 زيارة الرئيس تيتو القاهرة ويجتمع 1965-
 بالرئيس جامل عبد النارص

 سكندر جوهر حكم ماليزيا توىل السلطان إ1984-
 ً عاما أخرى20 تجديد حلف وارسو 1985-
 إنفجار محطة تشرينوبيل النووية ىف 1986-

 أوكرانيا
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح املتحف 1988-

 الحرىب بالقلعة
ً إنتخاب نلسون مانديال رئيسا لجنوب 1994-

 إفريقيا
 عودة العالقات الدبلوماسية بني السودان 2002-

 داوأوغن
ً إنسحاب أخر الجنود السوريني يضع حدا 2005-

 الثالثني عاما من الوجود العسكرى السورى
 ىف لبنان

ريل اب25/26
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 مواليد
الشاعر ( (Shakespeare) مولد شكسبري 1564-

 ) االنجليزيوالكاتب املرسحى
  مولد الفنان الفرنىس ديالكروا 1798-

(Delacroix) 
 مولد محمود فهمى النقراىش رئيس 1888-

 زراء األسبقالو

 مولد أستاذ الفلسفة واملنطق الربيطاىن 1889-
 النمساوى األصل لودفينج فيتجنشتني

(Ludwig Wittgenstein)  

 وفيات
 وفاة املهندس األملاىن كارسنت نيبور 1815-

(Carsten Niebhure)  رسم خريطة مبكرة
 مارس 17مولده ىف (م 1762للقاهرة 

1733(   

 ابريل 27

  أحداث
 نسا تلغى العبودية ىف أراىض مستعمراتها فر1843-
 إنعقاد املؤمتر األول للتحليل النفىس 1908-

 برئاسة فرويد ىف سالزبورج بالنمسا
بعد ( إنجلرتا تعود لربط عملتها بالذهب 1925-

 )الحرب العاملية األوىل
ً غادر جامل عبد النارص جاكارتا قاصدا 1955-

 نيودلهى بالهند وصاحبه البانديت نهرو
 الرئيس الهندى واونو رئيس وزراء بورما

 29/4/1955واستمرت الزيارة إىل 
  إستقالل توجو عن فرنسا1960-
  إستقالل سرياليون1961-
 صدور قرار جمهورى ىف مرص يقىض 1962-

ًبتوزيع األرباح عىل العامل واملوظفني طبقا 
 . اإلشرتاكية1961لقوانني يوليو 

قامر صناعية  اإلتحاد السوفيتى يطلق أ1970-
 "كوزموس"بصاروخ 

 زراعة منشط ذرى ألول مرة ىف قلب 1970-
 .ىف باريس) لتنشيط رضبات القلب(إنسان 

  بدء شق مرتو األنفاق بالقاهرة1983-
 إنتخاب السيدة بيتى بوترويد رئيسة 1992-

 .ملجلس العموم الربيطاين

 مواليد
  مولد الفليسوف اإلنجليزى هربرت سبنرس1820-

(Spencer)  
 ىلري مولد الفنان فؤاد الجزا1910-
  مولد املوسيقار أبو بكر خريت1911-

 وفيات
  (de Magellan) مقتل ماجيالن 1521-

   املكتشف الربتغاىل    
 وفاة الشاعر والفليسوف األمريىك رالف 1882-

  (Emerson)والدو امرسون 
  وفاة الفليسوف الوجودى األملاىن هورسل1938-

(Housserl)  
رئيس  ((Nkrumah) وفاة كوامى نكروما 1972-

   )غانا السابق

  ابريل26/27
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 ابريل 28

  أحداث

 اليوم العاملى للصحة والسالمة ىف مكان ____-
 )منظمة العمل الدولية(العمل 

 . إعالن ملكة بريطانيا إمرباطورة عىل الهند1876-

 اإلحتفال بوضع الحجر األساس ملبنى 1900-
 ر العربية ومتحف اآلثايةالكتبخانة الخديو

 الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب 1917-
 ًرسميا عىل أملانيا

 وودرو ويلسون وجورج كليمنصو 1919-
وأورالندو يعلنون قيام عصبة األمم ىف 

 باريس

 امللك فاروق يعتىل عرش مرص بعد وفاة 1936-
 والده امللك فؤاد األول

 ً مصدق يصبح رئيسا لوزراء إيران1951-

ارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى  زي1958-
وإجتامعة بنيكتا خروشوف وأستمرت 

 زار فيها 16/5/1958الزيارة حتى 
 جمهوريات السوفيت

 إستقالة ديجول من رئاسة الجمهورية 1969-
 الفرنسية واعتزاله السياسة

 ً إبتكار اليابان تليفونا متنقالً للجيب1982-

  

 مواليد
الرئيس  ((Monroe)  مولد جيمس مونرو1758-

   )الخامس للواليات املتحدة
السياىس  ((Salazar)  مولد أنطونيو ساالزار1889-

   )الربتغايل
 مولد عامل الرياضيات النمسوى كريت 1906-

  (Kurt Godel)جودل
رئيس  ((Kaunda)  مولد كينيث كاوندا1924-

   )زامبيا
  مولد الرئيس العراقى صدام حسني1937-
 ل نور الرشيف مولد املمث1946-

 وفيات
  وفاة ملك مرص األسبق فؤاد األول1936-
 سياىس (Mussolini)  إعدام موسوليني1945-

   وديكتاتور ايطاىل
 وفاة أستاذ الفلسفة واملنطق فيتجنشتاين 1951-

(Ludwig Wittgenstein))  بريطاىن
 )منساوى االصل

 وفاة الدكتور عبد العزيز القوىص رائد علم 1992-
 مرص وأول عميد لكلية الرتبية النفس ىف

   عاما86عن 
 وفاة الفنان والكاتب الكوميدى يوسف 1999-

 عوف

 ابريل28
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 ابريل 29

  أحداث
 اليوم العاملى إلحياء ذكرى ضحايا الحوادث ____-

يوم ذكرى ضحايا الحرب (اإلشعاعية 
 )الكياموية

 جامعة أكسفورد اإلنجليزية تفتح أبوابها 1885-
 للفتيات

 صخرى قرب مدينة الربتا ىف  إنهيار1903-
 الواليات املتحدة يقتل مئات

بالقاهرة برئاسة " املؤمتر املرصي" إنعقاد 1911-
 سيداللطفى أحمد 

 مهرجان تكريم أحمد شوقى ومبايعته 1927-
 إمارة الشعر

ينتحران ( هتلر يتزوج عشيقته إيفابريون 1945-
 )ىف اليوم التايل

مى بني الصني  إبرام معاهدة التعايش السل1954-
 الشعبية والهند

  تأسيس بنك اإلسكان والتعمري ىف مرص1979-
 فوز املؤمتر الوطنى اإلفريقى بزعامة 1994-

نلسون مانديال ىف أول إنتخابات يشارك فيها 
السود الذين ميثلون االغلبية ىف جنوب 

 إفريقيا

 الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يوافق 1998-
سحاب إرسائيل عىل خطة أمنية تقىض بإن

 من الضفة الغربية% 13من 
نايل ( إطالق القمر الصناعى املرصى 1998-

من قاعدة فضائية مبدينة تولوز ) سات
 الفرنسية

 مواليد
 مولد القائد الربيطاىن دوق ويلنجتون 1769-

(Wellington)  
 مولد زىك طلميات رائد النهضة املرسحية 1896-

 ىف مرص
-Hiro)ن هريو هيتو  مولد إمرباطور اليابا1901-

Hito)  
 وفيات
  وفاة شاعر األسكندرية اليوناىن قسطنطني1933-

  (Cavafy) كفافيس
  وفاة املخرج ألفريد هتشكوك1980-

(Hitchcock)  
 )املخرج السنياميئ( وفاة فايز حجاب 1996-

 ابريل 30

  أحداث
 أصبح جورج واشنطن أول رئيس 1789-

 مريكيةللجمهورية ىف الواليات املتحدة األ
  
  

 الواليات املتحدة األمريكية تشرتى لويزيانا 1803-
 ونيو أورليانز من فرنسا

دار الكتب ( تم إفتتاح الكتبخانة الخديوية 1870-
ىف مبنى إدارة املدارس برساى ) املرصية

 مصطفى فاضل بدرب الجامميز

  ابريل29/30
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  ضم جزر هاواى للواليات املتحدة األمريكية1900-
يفزيوىن ىف معرض نيويورك  بداية البث التل1939-

وظهر الرئيس فرانكلني " عامل الغد"عنوانه 
روزفلت عىل الشاشة ليقول كلمة اإلفتتاح 
وكان أول رئيس أمريىك يظهر عىل شاشة 

 التليفزيون
 . سقوط األحياء العربية ىف القدس الجديدة1948-
الذى قامت عىل " بوجوتا" توقيع ميثاق 1948-

ريكية التى تضم أساسه منظمة الدول األم
دول أمريكا الشاملية والجنوبية باستثناء كوبا 

 وبزعامة الواليات املتحدة
 إلغاء قرار حل جامعة اإلخوان املسلمني الذى 1951-

 أصدرته الحكومة املرصية
ً قرارا بان يكون  الحكومة التونسية تصدر1956-

معة مختصة بالعلم، وأن جامع الزيتونة جا
  كليات5نية وتصبح بها تسمى الجامعة الزيتو

 الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون يفرج عن 1974-
 .تسجيالت متعلقة بفضيحة ووترجيت

 القيام بعملية إجالء واسعة للرعاية األمريكية 1975-
لالجئني الفيتناميني من فوق سطح السفارة 
األمريكية ىف سايجون بعد استسالم قوات فيتنام 

 الجنوبية لفيتنام الشاملية
  بياتريس تتقلد عرش هولندا1980-
 الصني والواليات املتحدة األمريكية توقعان عدة 1984-

 إتفاقيات ألول مرة
 معمر القذاىف يعلن أن األراىض الليبية 1989-

 مفتوحة ألى عرىب دون تاشرية أو جواز سفر

 بدء تنفيذ عقوبات األمم املتحدة عىل 1992-
فرضت (ىب ليبيا بسبب اتهامها بتفجري لوكري

 ابريل 15 وعلقت ىف 1992 ابريل 14ىف 
 بعد تسليم ليبيا املتهامن لألمم 1992

 املتحدة
 ماليني 9 ألف شخص وترشيد 121 مرصع 1994-

أخرين خالل إعصار مدمر يجتاح جنوب 
 بنجالديش

ً واشنطن تفرض حظرا تجاريا عىل إيران1995- ً 
أحمد زويل يتسلم جائزة فرانكلني .  د1998-

 يةالدول

 مواليد
 بن  مولد الخديو املرصى توفيق بن إسامعيل1852-

  إبراهيم بن محمد عىل

 وفيات
  وفاة الشاعر عبد الحميد الديب1943-
رائدة التعليم النساىئ ( وفاة نبوية موىس 1951-

 )ىف مرص
األديب ( إغتيال محمد محمود الزبريى 1965-

 )والسياىس اليمني
السورى نزار  وفاة الشاعر والدبلوماىس 1998-

 قباىن
ية  وفاة رجل األعامل ووزير التنمية الشعب1999-

مؤسس ) ( عاما82عن (عثامن أحمد عثامن 
  )رشكة املقاولون العرب
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 مايو 1

  أحداث
 عيد العامل  ____-
بدء اإلحتفال بعيد العامل العاملى ىف  1886-

مدينة شيكاغو األمريكية وتنظيم إرضابات 
   ساعات فقط8لتخفيض ساعات العمل إىل 

األسطول األمريىك يدمر األسطول األسباىن  1889-
 ىف خليج مانيال

بدء أزمة طابا وإعتزام تركيا مد سكة  1906-
إىل العقبة ىف محاولة لتجديد حديدية 

 وجودها عىل حدود مرص
بداية مواجهات دموية ىف تل أبيب ويافا  1921-

 بني العرب واليهود
 الن جزيرة قربص مستعمرة بريطانيةإع 1925-
 إعالن كوريا الشاملية جمهورية إشرتاكية 1948-
كامل جنبالط يؤلف ىف لبنان الحزب  1949-

 التقدمى اإلشرتاىك
 دء العمل بالتوقيت الصيفى ىف مرصب 1958-
روسيا السوفيتية تسقط طائرة تجسس  1960-

 يقودها الطيار األمريىك (U2)أمريكية 
 فرانسيس هارى باور

ألقى عبد النارص خطابا ىف حلوان أشار  1969-
فيه إىل محأولة إرسائيل بناء خط بارليف 

 )مبناسبة عيد العامل(
ان ملساعدة ابتكار جهاز جديد ىف الياب 1985-

 املعوقني عىل الكتابة

فوز ساحق لحزب العامل ىف االنتخابات  1997-
 )توىن بلري رئيس للوزارة(الربيطانية 

 ةانعقاد مؤمتر أخالقيات املعرفة التكنولوجي 1999-
 ىف أسلو تحت إرشاف منظمة اليونسكو

 مواليد
 مولد الكاتب اإلنجليزى جوزيف إديسون 1672-
)Addison( 
 )األديب املرصي(لد الشيخ أمني الخوىل مو 1895-
 أستاذ علم( فرج عبد القادر طه .د .مولد أ 1937-

 )النفس
مولد عصام رفعت رئيس تحرير األهرام  1944-

 اإلقتصادى
 أحمد تيمور. مولد الشاعر الطبيب د 1945-

 وفيات
وفاة األديب اإلنجليزى جون دريدن  1700-
)Dryden(  
 شيىك أنطونني دفور جاكوفاة املوسيقار الت 1904-

)Dvorak( 
 )Hitler(إعالن إنتحار هتلر  1945-
السياىس (وفاة الدكتور عزيز فهمى جمعة  1952-

 غرقا) الوفدي
) Beregovy(إنتحار بيري برييجفوى  1993-
  ) رئيس وزراء فرنسا األسبق(

  مايو1
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 مايو 2

  أحداث
دخول الخليفة عمر بن الخطاب مدينة  363-

 القدس
  ء صندوق الدين ىف مرصإنشا 1876-
 إنشاء محكمة النقض املرصية 1931-
تدشني ناطحة السحاب األمريكية  1935-
ىف نيويورك ) Empire State" (إميايرستيت"
  )وكانت أعىل بناية ىف العامل آنذاك(
 بدء ثورة رشيد عاىل الكيالىن ىف العراق 1941-
 القوات النازية تحتل هولندا 1941-
ىف الحرب (الحلفاء برلني إحتالل جيش  1945-

 )العاملية الثانية
فيصل يتوىل ملك العراق وحسني يتوىل  1953-

  امللك طالل ملرضههحكم األردن خلفا لوالد
األردن تطلب مساعدات عربية عاجلة  1954-

، ملواجهة العمليات اإلرسائيلية عىل حدوده
 والعراق تعلن عىل الفور مساعدته

حثات مع الرئيس أجرى عبد النارص مبا 1966-
 تيتو باألسكندرية

 بدء العمل ىف مرشوع مرتو األنفاق بالقاهرة 1982-
 مؤمتر حامية األوزون ىف هيلسنىك 1989-
مل يسبق (عاصفة ترابية شديدة عىل مرص  1997-

 )أن شهدتها
 توىل توىن بلري رئاسة وزارة بريطانيا 1997-
 عملة" اليورو"دول اإلتحاد األورىب تعتمد  - 1998

 أوربية واحدة

جرت أعامل عنف ىف محيط وزارة الدفاع  - 2012
املرصية مبنطقة كوبرى القبة بالقاهرة 

  قتيال12ًسقط فيها 

 مواليد
مولد تيودر هرتزل مؤسس الحركة  1860-

 )Hertzel(الصهيونية 
 مولد الفنان التشكيىل محمد حسن 1892-
مولد طبيب األطفال األمريىك بنيامني  1903-

  )Spock(سبوك 
  )Crosby(مولد املغنى بينج كروسيى  1904-
 مولد الفنان التشكيىل عبد السالم الرشيف 1910-
 مولد الشاعر واألديب صالح عبدالصبور 1931-
 وفيات
بايدى (مقتل توران شاه سلطان مرص  1250-

 )املامليك
وفاة الرسام اإليطاىل ليوناردو دافيتىش  1519-
)Leonardo da Vinci( 
 فاة األديب والسياىس إبراهيم طوقانو 1941-
وفاة ادجار هوفر رئيس مكتب التحقيقات  1972-

  )Hoover(األمريىك 
 ,وفاة الرشيف حسن بن نارص عميد االمر 1982-

 يةاململكة األردن
وفاة األديب الفلسطينى اميل حبيبى  1996-
 )75عمره (
مقتل اسامة بن الدن زعيم القاعدة  2011-

املخابرات االمريكية بباكستان عىل يد 
 سيق مع الحكومة الباكستانيةنوبت

 مايو2
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 مايو 3

  أحداث
 اليوم العاملى لحرية الصحافة  ____-
: كريستوفر كولومبس يرسو بسفنه الثالث 1494-

 ماريا والبنتا والتيتا عند جزيرة جامايكاسانتا 
لفرنسيون معركة سنهور ايخوض املرصيون و 1799-

كة بانسحاب قرب دمنهور انتهت املعر
 الفرنسيني

 مارس وأعطت 30تم اإلستفتاء عىل بيان  1968-
 الجامهري تأييدها الكامل له

تعيني هونيكر زعيام للحزب الشيوعى ىف  1971-
 )خلفا ألولربيشت(أملانيا الرشقية 

الواليات املتحدة األمريكية بدء املباحثات بني  1977-
 وفيتنام ىف باريس إلعادة العالقات بينهام

 تأسيس املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 1982-
 ISESCO ) اإلسيسكو(والثقافة 

بعد ) تيتان(إنفجار الصاروخ األمريىك  1986-
 دقيقتني من إطالقه

فتنة طائفية ىف أسيوط بسبب إمتالك قطعة  1992-
 )13يقتل فيها (أرض 

قرار (اليوم العاملى لحرية الصحافة  1992-
 وصدور إعالن 1992 مايو 3 يوم 48432

  وين هوك ىف ناميبيا من الجمعية 
  

 اليوم مايو 3العامة لألمم املتحدة باعتبار         
 العاملى لحرية الصحافة

 ىف حادث غرق عبارة ىف نهر 469مقتل  2002-
 ميجنا ببنجالدش

 مواليد
مولد املفكر اإليطاىل ماكيافيلىل  1469-
)Macheavelli(  
الزعيم ) Menon(مولد كرشنا مينون  1897-

 الهندى
رئيسة وزراء ) Maer(مولد جولدا مائري  1898-

  إرسائيل السابقة
مولد الكاتب الصحفى املرصى ونقيب  1927-

 الصحفني األسبق كامل زهريى
إنتحار داليدا املغنية الفرنسية املرصية  1987-

 )Dalida(املولد 

 وفيات
البطلة ) Jeanne d'Arc(وفاة جان دارك  1431-

 قديسةوال
 وفاة املطرب صالح عبد الحى 1962-
األمني العام (إغتيال حنا مقبل ىف قربص  1984-

 )للصحفيني العرب
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 مايو 4

  أحداث
توقيع معاهدة بني فرنسا وأسبانيا تتوحد  1598-

مبقتضاها كافة مقاطعات فرنسا ىف دولة 
 واحدة

نابليون يغادر باريس إىل طولون،  1798-
  مرصإستعدادا لحملته عىل

الصحافة الشعبية تبدأ ظهورها ىف إنجلرتا  1896-
 بصدور جريدة الديىل ميل

للجزائر بدأ جامل عبد النارص زيارته األوىل  1963-
 )8/5/63واستمرت الزيارة حتى (
 إيطاليا تحتل جزيرة رودس 1992-
قيام الحرب األهلية بني شطرى اليمن  1994-

 املوحدة
 بني الفلسطينيني أريحا/توقيع اتفاق غزة 1994-

 وإرسائيل
 حل مجلس األمة الكويتى 1999-
 مواليد
مولد الفيلسوف األملاىن يوهان هربرت  1776-
)Herbart( 

 مولد املسترشق السويرسى تشودى 1884-
 مولد محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية 1928-

 مرص العربية
 )Hepburn(مولد املمثلة اودرى هيبورن  1929-

 وفيات
ة العامل األثرى املرصى املهندس محمد وفا 1961-

 نافع
 وفاة املمثل الكوميدى محمد كامل املرصى 1970-
 )طحنرشف(
مقتل هرنى كورييل من مؤسىس الحركات  1978-

 اليسارية املاركسية ىف مرص
) Tito(وفاة املارشال جوزيب بروز تيتو  1980-
 ) الزعيم اليوغساليف(
 وهابوفاة املوسيقار محمد عبد ال 1991-
 84عن (وفاة الدكتورة سهري القلاموى  1997-

 )عاما
 وفاة املطرب الشعبى محمد رشدى 2005-
 الـلـهوفاة الصحفى محمود عطا 2005-

 مايو 5

  أحداث
 احتل الفرنسيون دمنهور وأحرقوا منازلها 1799-
صدور جريدة املانشسرت جارديان  1821-

 اإلنجليزية
  
  
  
  

توقفت (ا الروسية بدء صدور جريدة برافد 1912-
 )1992 مارس 14عن الصدور ىف 

اإلنجليز يعتقلون املهامتا غاندى وزعامء  1930-
 العصيان املدىن ىف الهند

 احتالل الجيش اإليطاىل ألديس أبابا 1936-
 استقالل أثيوبيا 1941-
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 تعطيل جريدة املرصى املرصية 1954-
 استقالل أملانيا الغربية 1955-
 الربنامج الثقاىف ىف إذاعة القاهرةبدء إذاعة  1957-
 185د يقطع ربن شالأرائد الفضاء األمريىك  1961-

كيلو مرت ىف الدوران حول األرض مبركبته 
 "مريكوري"الفضائية األمريكية 

 مارجريت ثاترش تشكل حكومة املحافظني 1979-
 الربيطانية

 رومانو برودى يتوىل رئاسة املفوضية األوربية 1999-
  لسورياأ بابا الفاتيكان زيارة تاريخيةبد 2001-
 مواليد
مولد الفيلسوف الوجودى الدمنارىك كري  1813-

 )Kierkogaard(كجورد 

  )Marx(مولد كارل ماركس  1818-
 مولد املمثل املرسحى جورج أبيض 1880-
 مولد الدكتور محمود عزمى 1889-
 مولد املمثل واملخرج املرسحى نبيل األلفى 1926-
 لد املخرج حسام الدين مصطفىمو 1936-

 وفيات
 )Bonaparte(وفاة نابليون بونابرت  1821-
مسترشق ) (Litmann(وفاة إينو ليتامن  1958-

 )أملاىن
 وفاة املوسيقار املرصى صفر عىل 1962-

 مايو 6

  أحداث
 إعادة تشكيل املجمع العلمى املرصى 1859-
بدء الدراسة بكلية دار العلوم بالقاهرة  1871-
 )ىف مدرج خاص بالجامميز(
الواليات املتحدة األمريكية تحظر هجرة  1882-

  سنوات10الصينيني إليها 
يوم جلوس امللك السابق فاروق األول عىل  1936-

 عرش مرص
 ىف إنفجار واحرتاق املنطاد األملاىن هندنربج 1937-

 نيويورك
ىف القاهرة " منرب الرشق"صدور جريدة  1938-
  ) الغايايتيصدرها الشيخ عىل(
توىل ستالني رئاسة اإلتحاد السوفيتى  1941-
)Stalin(  

  
  
  

 إعالن الجمهورية ىف أيسلندا 1944-
تم زواج امللك فاروق من نارميان ابنه  1951-

حسني فهمى صادق سكرتري عام وزارة 
 املواصالت املرصى

توقيع اتفاق تعاون عسكرى بني مرص  1956-
 واألردن

 ت بني الطلبة بباريسبداية االضطرابا 1968-
استقالة املستشار األملاىن األسبق فيىل  1974-

 برانت
مجلس األمن يدين جنوب إفريقيا لغزوها  1978-

 أنجوال ويطالبها باالنسحاب
 )بني بريطانيا وفرنسا(إفتتاح نفق املانش  1994-
 تنصيب مارك رافالو ماناتا رئيس ملدغشقر 2002-

 بات الرئاسيةرسميا وذلك بعد فوزه باالنتخا
 ىف ديسمرب

  مايو5/6



  

 

 139

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 Nicolas(توىل نيكوال ساركوزى  2007-
Sarkozy ( رئاسة الجمهورية ىف فرنسا  

ًرئيسا ) هوالند( إنتخاب فرانسوا أوالند 2012-
  لفرنسا

 مواليد
  )Robespierre(مولد الثائر الفرنىس روبسبري  1758-
مولد العامل النفىس النمساوى سيجموند  1856-

 )Freud(فرويد 
مولد الشاعر الهندى رابيندراناث طاغور  1861-

)Tagore( 
مفتى (مولد الشيخ حسنني محمد مخلوف  1890-

 )مرص السابق
 )Valentino(مولد املمثل رودلف فالنتينو  1895-
 املفكر واألديب(مولد األب جورج قنواىت  1905-

 )املرصي

  )Wells(مولد املخرج أورسون ويلز  1915-
  عزيز الشوان- يقار مولد املوس 1916-
 مولد توىن بلري رئيس وزراء بريطانيا 1953-
)Blair( 

 وفيات
-1931) (رئيس فرنسا(إغتيال بول دوميه  1932-

1932) (Paul Doumer(  
وفاة كارل بروكلامن مسترشق أملاىن  1956-
)Brockelmann(  
ممثلة السينام (وفاة مارلني ديرتيتش  1992-

 )Dutrich) (األمريكية
وفاة نجم الكرة ورئيس النادى األهىل  2002-

 صالح سليم

 مايو 7

  أحداث
مبناسبة (العيد القومى ملحافظة الدقهلية  ____-

ذكرى أرس ملك فرنسا لويس التاسع ىف دار 
 1250عام ) ابن لقامن

فرنسا تدفع ملرص ديه مالية كبرية لفك  1250-
أرس امللك لويس التاسع املعتقل ىف دار ابن 

 نصورةلقامن بامل
أوقع فردريك الثاىن ملك بروسيا الهزمية  1757-

 بقوات اإلمرباطور الرومانية ىف براج
 3األمري أحمد سيف الدين يطلق  1898-

  رصاصات من مسدسه عىل امللك فؤاد
   

  
  

  
فيصيبه ىف يده وفخذه ) قبل أن يصبح ملكا(

 وبطنه
معاهدة بوخارست برومانيا اشرتكت ىف  1918-

) بعد تسليمها(ا ىف جانب توقيعها روماني
وبني أملانيا والنمسا وتركيا، وبلغاريا من 

  جانب أخر أثناء الحرب العاملية األوىل
 االعالن عن تاسيس بنك مرص بالقاهرة 1920-
إتفاق بني مرص وإنجلرتا برضورة موافقة  1929-

مرص عىل أية مرشوعات تجرى عىل مجرى 
 يلالنيل وزيادة، حصة السودان من مياه الن

إستسالم أملانيا للحلفاء ىف الحرب العاملية  1945-
 الثانية وإنتهاء النازية
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هزمية فرنسا ىف ديان بيان فو بفيتنام،  1954-
 جندى 11000بإستالم الجرنال دى كاسرتى و

 فرنسا لفيتنام الشاملية
حل ليونيد بريجنيف محل شبيلوف ىف  1960-

 رئاسة مجلس السوفيت األعىل
 3 قوات اإلحتالل اإلرسائيىل إقتحمت 2001-

مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية 
بالضفه الغربية وقطاع غزة وقصفت 
دباباتها خان يونس مام أسفر عن استشهاد 

يف الشهر الرابع من (الرضيعة إميان حجر 
 )العمر

 مواليد
مولد الفيلسوف الربيطاىن دافيد هيوم  1711-
)Hume( 
 )Brahms( برامر مولد املوسيقار األملاىن 1833-

مولد املوسيقار الروىس تشايكوفسىك  1840-
)Tchaikovsky(  
 مولد الشيخ أبو الوفا الرشقاوى 1879-
مولد زكريا محيى الدين عضو مجلس  1918-

 قيادة الثورة نائب رئيس الجمهورية األسبق
مولد الصحفى محفوظ االنصارى رئيس  1935-

 )األسبق(وكالة أنباء الرشق األوسط 

 ياتوف
وفاة امللك إدوارد السابع خلفه جورج  1910-

  الخامس باسم ملك إنجلرتا
وفاة راشد املكتوم حاكم إمارة دىب  1990-

 باإلمارات العربية املتحدة
وفاة املمثل دوجالس فربانكس  2000-
)Fairbanks ( 9/12/1909االبن مولده 

 مايو 8

  أحداث
صالحة  اليوم العاملى للتذكر واملمايو 9، 8 ____-

العاملية الحرب إجالالً لذكرى جميع ضحايا 
  الثانية

مبناسبة ذكرى (يوم محافظة دمياط  ____-
تكاتف شعب دمياط ضد الصليبيني عام 

1250(  
املستكشف األسباىن فريناندو دى رسىت  1541-

 يكتشف حوض نهر املسيسبى
املهامتا غاندى يبدأ إرضابه عن الطعام ىف  1933-

 الهند
 لغاء عقوبة اإلعدام ىف السويدإ 1921-

  
  

إلغاء اإلمتيازات (توقيع معاهدة مونرتيه  1937-
 )األجنبية ىف مرص

الجرنال األملاىن يودل يوقع مع ايزنهاور  1945-
 وثيقة استسالم أملانيا ىف رميز

دافيد بن جوريون يعلن إنشاء دولة  1948-
 إرسائيل

 إستقبل جامل عبد النارص أحمد سيكتورى 1961-
رئيس جمهورية غينيا وأجتمع به ىف 

 القاهرة
صدور بيان مشرتك عن مباحثات  1966-

عبدالنارص وكوسيجني رئيس وزراء اإلتحاد 
 السوفيتى بالقاهرة

إنتخاب إلياس رسكيس رئيس لجمهورية  1976-
 لبنان
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 اًإعادة إنتخاب فرانسوا ميرتان رئيس 1988-
 لفرنسا

النتيس إىل عودة مكوك الفضاء األمريىك أت 1989-
 األرض

فوز السباح املرصى العاملى عبداللطيف  2001-
  أبو هيف سباح القرن

 مواليد
مولد الفيلسوف اإلنجليزى جون ستيورات  1806-

 (Mill) ميل
) السويرسي(مولد جان هرنى دونانت  1828-

 )Dunant(مؤسس الصليب األحمر الدوىل 
الرئيس ) (Truman(مولد هارى ترومان  1884-

  ) واليات املتحدة لل32
مولد املمثل الكوميدى الفرنىس جوزيف  1903-

 )Fernandel(فرنانديل 

 مولد امللحن واملطرب سيد مكاوى 1926-

 وفيات
  وفاة عىل بك الكبري 1773-
وفاة الفيلسوف اإلنجليزى جون ستيوارت  1873-

 )Mill(ميل 
 وفاة الرواىئ الفرنىس جوستاف فلوبري 1880-
 ور الفرنىس بول جوجانوفاة املص 1903-
وفاة الفيلسوف واملؤرخ األملاىن شبنجلر  1936-

  )Spengler(أوزوالد 
 إغتيال الصحفى اللبناىن نسيب املتنى 1958-
وفاة الصحفى املرصى اللبناىن األصل خليل  1964-

 ثابت
 وفاة الفنان أحمد مظهر 2002-
األدب محمد زىك العشاموى أستاذ . وفاة د 2005-

 للبناىن بجامعة األسكندريةالعرىب وا

 مايو 9

  أحداث
 اليوم العاملى للتذكر واملصالحة مايو 9، 8 ____-

  إجالالً لذكرى جميع ضحايا العاملية الثانية
 اليوم العاملى للطيور املهاجرة مايو 10، 9 ____-
 )األمم املتحدة للبيئة(
 عيد إستقالل روما ____-
  كياالعيد القومى ىف تشيكوسلوفا ____-
 الربملان اإلنجليزى يحرم تجارة الرقيق 1788-
حملة فرنسية بقيادة الجرنال النوس تعيد  1799-

 .السيطرة عىل مدينة دمنهور املرصية
  
  
  
  

إنتصار اإلنجليز والعثامنيني عىل الفرنسيني  1801-
 ىف الرحامنية بالبحرية ىف مرص

 Sykes-Picoتوقيع معاهد سايكس بيكو  1916-
يا وفرنسا أثناء الحرب العاملية بني بريطان

وقعت املعاهدة ىف القاهرة وظلت (األوىل 
رسية إىل ان اعلنت الثورة البلشفية عنها ىف 

 )1918مطلع 
إنتخاب حافظ رمضان رئيسا للحزب  1923-

خاليا منذ وفاة ظل هذا املنصب (الوطنى 
  )1919/ 15/11محمد فريد ىف 

د يصل املستكشف األمريىك ريتشارد بري 1926-
 للقطب الشامىل

 مايو8/9



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 142 

 أنطاكيا تضع أثيوبيا تحت وصايتها 1936-
 عيد النرص عىل النازية ىف روسيا 1945-
تنازل فيكتور إميانويل الثالث ملك إيطاليا  1946-

 عن العرش
إعالن مرشوع شومان وزير خارجية فرنسا  1950-

الذى قام عىل أساسه إتحاد جامعة الصلب 
 والفحم األوربية

 انيا اإلتحادية تنضم لحلف ناتوأمل 1955-
منظمة األدوية واألغذية األمريكية تقر  1960-

 استعامل حبوب منع الحمل
  تعيني أول رئيس مسلم للهند ذاكر حسني 1967-
ألف أمريىك يتظاهرون ضد حرب  100 1970-

 فيتنام
" 8ماريرن "تحطم مركبة الفضاء األمريكية  1971-

اياها ىف عند إطالقها للمريح، وسقوط بق
 املحيط الهادى

قمة بني الرئيسني األمريىك جيمى كارتر  1977-
 والسورى حافظ األسد ىف جنيف

عدد مجلس النواب اللبناىن يقرر تخصيص  1991-
 متساو من املقاعد للمسلمني واملسيحيني

وصول أول سفري أمريىك إىل فيتنام منذ  1997-
 وقوع سان ديجو

 مواليد
امعيل رساج الدين مدير مولد الدكتور إس 1944-

 مكتبة األسكندرية
مولد األديب والكاتب الصحفى جامل  1945-

 الغيطاىن

 وفيات
وفاة الشاعر األملاىن جوهان شيللر  1805-
)Schiller(  
 وفاة املقرئ الشيخ محمد رفعت 1950-
مقتل رئيس الوزراء اإليطاىل الدو مورو  1978-
)Moro ( عىل يد منظمة األلوية الحمراء  
وفاة راوية عطية أول عضوة ىف مجلس  1997-

 الشعب املرصى
 وفاة الناقد واألديب املرصى غاىل شكرى 1998-
. وفاة طبيب الجهاز الهضمى والكبد د 1999-

 ياسني عبد الغفار

 مايو 10

  أحداث
 اليوم العاملى للطيور املهاجرة مايو 10، 9 ____-
 )األمم املتحدة للبيئة(
  للكأمريونالعيد القومى ____-
تدشني أول خط لسكك حديديه عابرة  1869-

 )ىف الواليات املتحدة األمريكية(لقارة 
 إنتهاء الحرب الفرنسية الربوسية 1871-
 مجلس الدوما الروىس يجتمع للمرة األوىل 1906-

الترصيح ملحطات اإلذاعة األهلية بالعمل  1926-
 ىف مرص

لحرب ملانيا تغزو بلجيكا وهولندا ىف ا ا1940-
 العاملية الثانية

توىل ونستون ترششل رئاسة الوزارة  1940-
 الربيطانية

 سقوط صفد الفلسطينية ىف أيدى اليهود 1948-
 ألف جندى إحتياطى إىل 50فرنسا ترسل  1956-

 الجزائر
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العيد القومى (إعالن جمهورية الكأمريون  1960-
 )مريوناللك

  هجوم إرسائيل عىل مطار اللد 1972-
 ىف نتخاب فرانسوا ميرتان رئيس للجمهوريةإ 1981-

 فرنسا
نلسون مانديال يصبح أول رئيس جمهورية  1994-

 أسود لجنوب إفريقيا
 سيلفيو بريلسكوىن يشكل حكومته األوىل 1994-
  شخص2400زلزال يرضب إيران ويحصد  1997-
إنعقاد مؤمتر ويلتون بارك، بريطانيا حول  1998-

اللجنة  (الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 1998 مايو 12 - 10) األوربية املتوسطية

كامل .  تعديل وزارى ىف مرص بوزارة د2012-
محمد صابر عرب . الجنزورى، دخول د
 شاكر عبد الحميد. وزارة الثقافة مكان د

 مواليد
  مولد املثال املرصى محمود مختار 1891-

 مولد الشيخ عبد الحليم محمود شيخ األزهر 1910-
 السابق

 مولد املخرج والسينارست صالح أبو سيف 1915-
 مولد املؤرخ العسكرى جامل حامد 1921-
مولد سمري طوبار الخبري االقتصادى  1937-

 املرصى

 وفيات
مؤسس الدولة (وفاة أحمد بن طولون   م884

 )الطولونية
 وفاة لويس الخامس عرش ملك فرنسا 1774-
) Stanely(وفاة هرنى مورتن ستانىل  1904-

 تشف اإلنجليزىاملك
 وفاة الكاتب مصطفى صادق الرافعى 1937-
 وفاة املمثلة األمريكية جوان كروفورد 1977-
 وفاة عامل اآلثار سامى جربه 1979-
 87وفاة السياىس اللبناىن رميون أده عن  1988-

 عاما

 مايو 11

  أحداث
 فرنسا تضم جنوا إىل ممتلكاتها 1507-
نية إىل الواليات بدء هجرة الجامعات األملا 1709-

  املتحدة األمريكية
انجون عاصمة رالقوات الربيطانية تحتل  1824-

 بورما
بورصة لندن تتوقف عن التعامل بسبب  1866-

  األزمة اإلقتصادية
  إفتتاح مهرجان كان للسينام ألول مرة 1946-

  
  
  

 إحتالل بيسان الفلسطينية وإجالء سكانها 1948-
ىل دخول الجيش وافق الربملان املرصى ع 1948-

  املرصى حرب فلسطني 
  اإلعرتاف بإرسائيل عضوا ىف األمم املتحدة 1949-
  تغيري اسم سيام إىل تايالند 1949-
إنقالب عىل نظام الحكم ىف سوريا يقوده  1949-

  العقيد سامى الحناوى وإعدام حسنى الزعيم
 ألف شخص خالل إعصار برشق 47مرصع  1965-

 باكستان
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ل عبد النارص الفيلد مارشال إستقبل جام 1967-
مونتجمرى القائد الربيطاىن ىف معركة 

 )أثناء زيارته ملرص(العلمني 
فجرت قنبلتها ( قنابل ذرية 5الهند يفجر  1998-

 )1974األوىل ىف 
حسنى مبارك يفتتح القمة الثانية  1998-

 ىف القاهرة ويؤكد ىف 15ملجموعة الـ 
 الدول خطابه أهمية التعاون والتنسيق بني

النامية ويدعو الدول الصناعية إىل بدء 

حوار مشرتك ملواجهة التحديات العاملية 
 وإدانة اإلرهاب

 مواليد
  )Dali(مولد الرسام األسباىن سلفادور داىل  1904-

 وفيات
رئيس )Perceval(مقتل سبنرس بريسيفال  1812-

 ) ىف مجلس العموم(الوزراء الربيطاىن 
 عبد الوهابوفاة املخرج فطني  1972-

 مايو 12

  أحداث
 اليابان تبدأ غزوها لكوريا 1894-
إنشاء كلية الفنون الجميلة ىف القاهرة  1908-

أنشاها األمري (باسم مدرسة الفنون الجميلة 
 )يوسف كامل ىف رساى ميتلكها

 تركيا لتبادل املساعدة - قيام حلف إنجلرتا  1939-
 العسكرية

 إليطالياقوات الحلفاء تبدأ غزوها  1944-
الذى فرضه (رفع حصار برلني الغربية  1949-

 )1948 يونيه 24اإلتحاد السوفيتى ىف 
وقع بروتكول ىف األمم املتحدة يقىض  1949-

بعودة الالجئني الفلسطينني وحقهم ىف 
الترصف بأموالهم وأمالكهم والتعويض ملن 

 ال يرغب ىف العودة منهم
 للمرة زار جامل عبد النارص يوغوسالفيا - 1963

الرابعة وعقد بها اإلجتامعات مع الرئيس 
 تيتو

  
  
  

 ليبيا تصبح جمهورية وعضوا بالكومنولث 1963-
  الربيطاىن

 إنسحاب روسيا من اإلتحاد السوفيتى 1990-

 مواليد
مولد املمرضة اإلنجليزية الشهرية فلورنس  1820-

 )Nightingale(نايتنجل 
  مولد السياىس املرصى ويصا واصف 1873-
مولد املسترشق اإلنجليزى آرثر أربرى  1905-
)Arberry(  
مولد الدكتور إبراهيم نصحى أستاذ  1907-

 التاريخ ورئيس الجمعية التاريخية
 عبد الحليم محمود.  ميالد اإلمام األكرب د1910-
مولد الفنان التشيكيىل املرصى صالح  1911-

  طاهر
مولد مقدم ومخرج برامج االطفال الرائد  1914-

 )بابا شاور(ذاعى محمد محمود شعبان اإل
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 وفيات
 وفاة املطرب عبده الحاموىل 1901-
وفاة األديب والشاعر املرصى فوزى  1981-

 العنتيل
 وفاة الكاتب اإلسالمى عبد الرزاق نوفل 1984-

وفاة أستاذ الفقه الدستورى والسياىس  1987-
 املرصى الدكتور وحيد رأفت

رم وزير األشغال وفاة املهندس عثامن مح 1987-
 الوفدى

وفاة الدكتور محمد فتحى الشنيطى أستاذ  1992-
 الفلسفة

 مايو13

  أحداث
 )حكم مرص(توىل محمد عىل باشوية مرص  1805-
إعالن حصانة بابا الفاتيكان القانونية ىف  1871-

 إيطاليا
 إلغاء الرق ىف الربازيل 1888-
إستقالة رئيس الحكومة الربيطانية  1940-

 لني و ونستون ترششل يتوىل الوزارةتشامرب
جنود إرسائيل تقتل مئات الفلسطينني ىف  1948-

 قرية الطنطورة جنوىب حيفا
إستقبل جامل عبد النارص عبد الحميد  1962-

 الرساج بعد أن هرب من سجن املزة بسوريا
زار جامل عبد النارص مع خرشوف السد  1964-

لنيل العاىل ىف اإلحتفال بتحويل مياه نهر ا
 من مجراه

مرص ترفض زيارة قطع األسطول السادس  1967-
ومن أسباب الرفض أن (األمريىك ملوانيها 

 ليفى أشكول رئيس وزارة إرسائيل رصح أن
إرسائيل تعتمد عىل األسطول السادس ىف 

 )حاميتها
  
  
  
  

بدء مباحثات الدول األوربية ىف فينا  1973-
 لخفض القوات العاملة فيها

 رسائيل عن منطقة أريحاجالء إ 1994-
زلزال مدمر يرضب منطقة سيشوان  2008-

 درجات مبقياس 8بجندب غرب الصني قوته 
 قتيل ومرصع 71000ريخرت يخلف اكرث من 

 ألف فدان 75عامل اإلغاثة وتدمري   من200
 من مزارع الخرضوات والقمح

 مواليد
مولد األديب الفرنىس ألفونس دوديه  1840-
)Daudet( 
لد الرسام الفرنىس جورج براك مو 1882-
)Braque(  

 وفيات
وفاة السياىس الربيطاىن لورد ملرن  1925-
)Milner ( رئيس لجنة انجلرتا للبحث ىف

  املسألة املرصية 
وفاة املمثل السينامىئ جارى كوبر  1961-
)Cooper(  
 وفاة املمثل املرصى إستيفان روستى 1963-

 مايو12/13
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ألديب وفاة طاهر أبو فاشا الشاعر وا 1989-
 املرصى

 وفاة املؤرخ العسكرى اللواء حسن البدرى 1996-
  
  

وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى  1999-
 اململكة العربية السعودية األسبق

 السامل الـلـهوفاة الشيخ سعد العبد  2008-
الصباح أمري دولة الكويت السابق عن عمر 

   عاما78يناهز 

 مايو 14

  أحداث
 اراجواى عن أسبانياإستقالل ب 1811-
مصطفى فهمى يؤلف نظارته األوىل ىف  1891-

 مرص
اإلحتفال برفع الستار عن متثال مصطفى  1940-

كامل ىف حضور امللك فاروق، وألقى عىل 
ماهر كلمة وألقى خليل مطران قصيدة 

 وتبعه أحمد محرم
 أعيد إنشاء جمهورية النمسا الدميقراطية 1945-
 رسائيلإعالن قيام دولة إ 1948-
توقيع معاهدة (إبرام حلف وارسو  1955-

الصداقة والتعاون املتبادل التى عرفت 
بني دول الكتلة " حلف وارسو"باسم 
 الرشقية

 إنضامم الكويت إىل عضوية األمم املتحدة 1963-
 فجرت الصني قنبلتها الذرية الثانية 1965-
البحرية املرصية تغرق سفينة تجسس  1970-

 حرية الربدويلإرسائيلية عند ب
لثورة (يوم مجلس الشعب ىف مرص  1971-

 التصحيح التى قادها الرئيس أنور السادات
 )ضد مراكز القوى

 عودة جزيرة أوكيناوا إىل اليابان 1972-
  
  

الواليات املتحدة األمريكية تطلق القمر  1973-
 ىف مدار حول األرض" سكاى الب"الفضاىئ 

الثانية، وإلغاء أنور السادات يؤلف وزارته  1980-
 األحكام العرفية

 مواليد
مولد املسترشق اإليطاىل أسكيا برىل  1841-
)Schiaparelli) ( 26/10/1919توىف (  
مولد املهندس حسن رجب عامل الربدى  1911-

  والسفري السابق
مولد السياىس األديب املرصى فتحى  1911-

 رضوان
مولد بدر الدين أبو غازى وزير الثقافة  1920-

 سبق مبرصاأل

 وفيات
 وفاة لويس الثالث عرش ملك فرنسا 1643-
 )السياىس اإلنجليزي(وفاة لورد اللنبى  1936-
 وفاة الفنان واملمثل أنور وجدى 1955-
 وفاة املوسيقار عزيز الشوان 1993-
 ونوس الـلـهوفاة األديب السورى سعد  1997-

  عاما56عن 
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را وفاة املغنى األمريىك فرانك سينات 1998-
)Sinatra ( 12/12/1919مولده  

وفاة اإلعالمى ومقدم الربامج الدينية  2006-
 أحمد فراج

 مايو 15

  أحداث
  اليوم الدوىل لألرس____-
 الظاهر بيربس سلطان مرص يبدأ حصاره 1268-

 ألنطاكية املحتلة من الصليبني
   التتار يحرقون موسكو1571-
بريد  بدأت الواليات املتحدة أول خدمة 1918-

 جوى ىف العامل
 هولندا تعلن إستسالمها للنازى األملاىن 1940-

 أثناء الحرب العاملية الثانية
الدولية الثالثة الذى ألفة ) الكومنرتن( حل 1943-

 لنرش املبادئ 12/3/1919لينني مبوسكو ىف 
 اإلشرتاكية املاركسية ىف العامل

 إندالع حرب بني الجيوش العربية واليهود 1948-
خول القوات العربية إىل فلسطني  د-
 وإعالن دولة إرسائيل) اغتصاب فلسطني(
  إعالن إستقالل وحياد النمسا1955-
   إمتام إنسحاب القوات الفرنسية من فيتنام1955-
 بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية األوىل 1957-
 )وسط املحيط الهادي(
 اإلتحاد السوفيتى يطلق قمر صناعيا حول 1958-
 ألرضا

بدء أعامل اإلتحاد الربملاىن العرىب ىف  1996-
 دمشق

 لخارجية مرص ًاتعيني أحمد ماهر وزير 2001-
خلفا لعمرو موىس الذى توىل منصب األمني 

 العام لجامعة الدول العربية
 مناطق 8إرسائيل تقسم الضفة رسميا إىل  2002-

 معزولة

 مواليد
مولد السياىس النمساوى مرتنيخ  1773-
)Metterinch(  
مولد املمثل اإلنجليزى جميس ماسون  1909-
)Mason(  
 مولد اإلذاعى أحمد فراج 1932-

 وفيات
 وفاة املسترشق األملاىن رودلف اشرتومتان 1960-

)Strothman(  
  )املمثلة األمريكية(وفاة ريتا هيوراث  1987-
وفاة سعد فخرى عبد النور سكرتري عام  2003-

  حزب الوفد املرصى
كريا محيى الدين أحد أبرز الضباط زفاة و 2012-

األحرار ورئيس وزراء ونائب رئيس 
  ًالجمهورية سابقا ىف مرص

 مايو14/15
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 مايو 16

  أحداث
معركة الزوامل بالقرب من بلبيس إنتهت  1801-

بتقهقر الفرنسيني بقيادة بليار إىل القاهرة 
 وزحف الجيش الرتىك عليها

 تتويج نابليون إمرباطور عىل فرنسا 1804-
أمريكا تحتفل بالدورة األوىل لتوزيع  1929-

جوائز أوسكار لألعامل السينامئية ىف 
 هوليوود

بدء الحركات الشعبية املنادية باالستقالل  1935-
 ىف العراق

مؤمتر سان فرانسيسكو يوافق عىل جعل  1945-
 فرنسا إحدى الدول الخمس الكربى

صدور العدد األول من مجلة أكسربيس  1952-
 يةالفرنس

 اعرتاف مرص بالصني الشعبية 1956-
طلب الرئيس جامل عبد النارص من  1967-

سكرتري عام األمم املتحدة أوثانت سحب 
قوات األمم املتحدة من مواقع معينة ىف 

ضامنا لسالمتها ىف حالة هجوم  سيناء
 إرسائيىل

) Schmith(إنتخاب هيلموت شميث  1974-
 مستشارآ ألملانيا الغربية

خاب عصمت عبد املجيد أمينا عاما إنت 1991-
 لجامعة الدول العربية

إستقالة روكار، وأديث كريسون  1991-
)Cresson  (تصبح أول رئيسة لوزارة فرنسا  

مرسوم كويتى باعطاء املرأة الكويتية  1999-
يسقطه (الحق ىف الرتشيح واإلنتخابات 

 ) نوفمرب23مجلس األمة الكويتى ىف 
نصبه الجديد أمينا تسلم عمرو موىس م 2001-

عاما بجامعة الدول العربية خلفا للدكتور 
 عصمت عبد املجيد

فوز أمادو توماىن تورى الحاكم العسكرى  2002-
 السابق بانتخابات الرئاسة ىف ماىل

افتتاح الحوار الوطنى اللبناىن ىف الدوحة  2008-
 إلنهاء األزمة السياسية ىف لبنان

 مواليد
  )Astaire(تعراىض فريد استريمولد املمثل االس 1899-
  )Fonda(مولد املمثل هرنى فوندا 1905-
مولد عبد املنعم عبد الرؤوف عضو  1914-

مجلس اللجنة التأسيسة للضباط األحرار 
 1952 يوليو 23لثورة 

 وفيات
وفاة الشاعرة األمريكية إميىل ديكنسون  1886-

  )Dickinson(  عاما56عن 
الياباىن يغتال متطرف من الحزب الوطنى  1932-

  رئيس وزراء اليابان )Lnukai(إينوكاى 
 إغتيال مفتى لبنان حسن خالد ىف بريوت 1989-
وفاة الفنان واملطرب األمريىك سامى  1990-

 ديفيز 
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 مايو 17

  أحداث
  اليوم العاملى لإلتصاالت ومجتمع املعلومات____-
 17(عني محمد عىل باشا واليا عىل مرص  1805-

 )هـ 1220صفر 
  )العيد القومي(إستقالل الرنويج  1814-
 إنشاء مصانع الغزل والنسيج باملحلة الكربى - 1927

القوات األملانية النازية تحتل العاصمة  1940-
 البلجيكية بروكسل

وصول الجيش األردىن إىل القدس ىف حرب  1948-
  فلسطني

اإلتحاد السوفيتى يعرتف رسميا بدولة  1948-
  إرسائيل

طانيا تعرتف بإستقالل إيرلندا عنها مع بري 1949-
الشاملية كجزء من اململكة بقاء إيرلندا 

 املتحدة
إنتهاء التفرقة العنرصية ىف املدارس األمريكية  1954-

 بأمر من املحكمة العليا
عرب املحيط ) 2(بدء رحلة املركب رع  1970-

 األطلنطى
حزب العامل اإلرسائيىل يعقد أغلبيته لحزب  1977-

  )ألول مرة منذ إنشاء إرسائيل(كود يلال
إنتقال الحكم ىف قطاع غزة إىل السلطة  1994-

  عاما من اإلحتالل27املدنية الفلسطينية بعد 
إكتشاف مقربة أبناء رمسيس الثاىن ىف وادى  1995-

  امللوك باالقرص
توىل جاك شرياك الرئاسة الجمهورية  1995-

 الفرنسية

زائري  الحكم ىف إستيالء لوران كابيال عىل 1997-
 سيكو بعد اإلطاحة بالرئيس موبوتو سيىس

وتغري اسم زائري إىل جمهورية الكونجو 
 الدميقراطية

أيهود باراك ينتخب رئيسا للوزارة  1999-
 اإلرسائيلية

 مواليد
 أوين مولد املفكر اإلشرتاىك الربيطاىن روبرت 1771-

)Owen(  
مولد القائد الفرنىس للجيش املرصى  1788-

 يامن باشا الفرنساوىسل
  )Sati(مولد املوسيقار الفرنىس إريك ساىت  1866-
 مولد الصحفى عبد القادر حمزة 1880-
 )الزعيم اإليراىن( الخمينى الـلـهمولد آية  1900-
مولد الصحفى األمريىك ستيورات ألسوب  1914-
)Alsop( 

 وفيات
وفاة الرسام اإليطاىل ساندرو بوتشيلىل  1510-
)Botticelli(  
 )Talleyrand(وفاة السياىس الفرنىس تالريان  1838-
 )الزعيم املغرىب(وفاة عالل الفاىس  1974-
. وفاة املفكر املرصى أستاذ الفلسفة د 1978-

 عثامن أمني
 وفاة املطربة املرصية أحالم 1997-
 وفاة املطربة وردة الجزائرية 2012-

 مايو17
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 مايو 18

  أحداث
يك وإنتهاء حكم سقوط عكا ىف يد املامل 1291-

 الصليبيني لإلراىض املقدسة ىف فلسطني
إعالن بريطانيا الحرب عىل فرنسا بسبب  1803-

تدخل نابليون بونابرت ىف شئون إيطاليا 
 وسويرسا

 تيتو يوافق عىل إنسحاب قواته من النمسا 1945-
إجتامع جامل عبد النارص بالقاهرة بأحمد  1963-

 بن بيال ألول مرة بعد إنتخابه
تصبح سادس (الهند تفجر قنبلة ذرية  1974-

 )دولة نووية ىف العامل
الصني تطلق أول صاروخ عابر للقارات  1980-

 عىل هدف ىف املحيط الهادى
إتفاق عسكرى يلزم أمريكا مبساعدة  1984-

 إرسائيل وقت الخطر
إفتتاح املنتدى اإلقتصادى العاملى حول  2008-

الرشق األوسط املعروف باسم منتدى 
دافوس اإلقتصادى برشم الشيخ ويفتتحه 

الرئيس حسنى مبارك وبحضور عدد من 
 الـلـهجورج بوش، وامللك عبد(زعامء العامل 

ملك األردن، ومحمود عباس الرئيس 
الفلسطينى وعدد من رجال األعامل 

  )واإلقتصاد من دول العامل

 مواليد
مولد املفكر والفيلسوف الربيطاىن برتراند  1872-

  )Russell(رسل 
 مولد الشاعر السكندرى عثامن حلمى 1894-
الذى أسس (مولد الصحفى محمد التابعى  1896-

 )1934مجلة أخر ساعة عام 
مولد الدكتور عبد الرزاق صدقى وزير  1908-

 الزراعة املرصى األسبق
 مولد البابا يوحنا بولس الثاىن ىف بولندا 1920-

 وفيات
عن (ديد وفاة األديب محمد فريد أبو ح 1967-

 ) عاما74

 مايو19

  أحداث
بدء تحرك الحملة الفرنسية عىل مرص  1798-

 بقيادة نابليون بونابرت من ميناء طولون
 إنشاء الجمعية الجغرافية املرصية 1875-

  
  
  
  
  

  بدء الحرب األهلية ىف روسيا 1890-
منح املرأة البيضاء ىف جنوب إفريقيا حق  1930-

 الرتشيح واالنتخاب
 اجتامعات شتورة بني السوريني بدء 1945-

 واللبنانيني

  مايو18/19
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 محمد نجيب يؤلف وزارته الثانية ىف مرص 1953-
وجه جامل عبد النارص ونهرو نداء لقادة  1960-

 العامل وشعوبه من أجل السالم
فالريى جيسكار ديستان يصبح رئيسا  1974-

 لجمهورية فرنسا
إرسائيل تعتقل زعيم حركة حامس الشيخ  1989-

 اسنيأحمد ي
لبان كوسوفو يوافقون عىل رشوط حلف  ا1999-

 األطلنطى ىف رامبونيه والرصب يرفضون
 إستقالل تيمور الرشقية 2002-

 مواليد
 )Ho Chi Minh(مولد هوىش مينه  1890-
  )سياىس فيتنامى(

  
  

 مولد األديب الناقد أنور املعداوى 1920-
  يوسف إدريس. مولد األديب د 1927-

 وفيات
 املفكر اإلشرتاىك الفرنىس كلود سان وفاة 1825-

  )Simon(سيمون 
وفاة السياىس الربيطاىن ويليام جالدستون  1898-
)Gladstone(  
توماس إدوارد (وفاة لورانس العرب  1935-

 )Lawrence) (لورانس
 وفاة األديب الناقد دكتور محمد مندور 1965-
وفاة محمد يوسف كبري مصورى األهرام  1992-

  عاما76عن 
وفاة الدكتور مهدى عالم أستاذ الفلسفة  1992-

 العربية وعضو مجمع اللغة العربية
 )Kennedy(وفاة جاكلني كنيدى  1992-

 مايو20

  أحداث
 عيد إستقالل كوبا 1902-
بركان ثائر ىف جزيرة جاوة بأندونيسيا  1919-

  ألف شخص16يودى بحياة 
 تأليف اإلتحاد القبطى العام ىف مرص 1920-
إتفاق جدة بني بريطانيا والسعودية  1920-
  )تعرتف فيه بريطانيا باستقالل السعودية(
إزاحة الستار ىف مرص عن متثال نهضة  1928-

 مرص للمثال محمود مختار
عقد معاهدة الطائف بني السعودية  1934-

 واليمن
  
  

 4مجلس األمن يقرر وقف إطالق النار  1948-
 أسابيع ىف فلسطني ويعني الكونت فولك

 برنادوت وسيطا
إفتتاح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر  1962-

بني فرنسا وأعضاء الحكومة الجزائرية 
 املؤقتة

 إستعامل الدرهم ىف دولة اإلمارات العربية 1973-
 األمم املتحدة تؤسس صندوقا للتعويضات 1991-

 عن الغزو العراقى للكويت
 الهند تطلق قمر صناعيا 1992-
بيص يعلن إنفصال اليمن الجنوبية سامل ال 1994-

 عن الشاملية

 مايو19/20
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 6العراق يصدر نفطة ألول مرة منذ  1996-
النفط مقابل (سنوات ىف إطار إتفاق 

 )الغذاء
زانانا جوسامو يؤدى اليمن الدستورية كأول  2002-

رئيس لدولة تيمور الرشقية بعد إنفصالها عن 
 أندونيسيا

 مواليد
  )Balzac(اك  مولد األديب الفرنىس بلز 1799-
مولد الفيلسوف اإلنجليزى جون ستيوارت ميل  1908-

)Mill(  
مولد املمثل األمريىك جيمس ستيوارت  1908-

)Stewart(  
 مولد الفنان التشكيىل عبد السالم الرشيف 1910-
 مولد األديب عبد الحليم عبدهلل 1913-
مولد أمينه السعيد الكاتبة الصحفية وعضو ىف  1914-

من أوائل امللتحقات بالجامعة (ئية إتحادات نسا
 )املرصية

أحمد شوقى . مولد الطبيب واملفكر االسالمى د 1925-
 إبراهيم

 وفيات
  )Columbus( وفاة كريستوفر كوملبس 1506-
 وفاة األديبة اإلنجليزية آن برونتى 1849-
)Bronte(  
وفاة الكاتب األمريىك جون جنرت عن عمر  1970-

  عاما68
 ل زيدان أحد مؤسىس دار الهاللوفاة إمي 1982-
  وفاة الشاعر واألديب حسن كامل الصريىف 1984-
 وفاة األديب والشاعر عامر بحريى 1988-
وفاة عامل اآلثار املرصية الفرنىس جان  2001-

    عاما99 عن )Lauer (فيليب لوير

 مايو21

  أحداث
 اليوم العاملى للتنوع الثقاىف للحوار ____-

 والتنمية
 )الفيفا(أسيس اإلتحاد الدوىل لكرة القدم ت 1904-
أول طريان عرب املحيط يقوم به طيار  1927-

 Charles) (شارلز ليندبرج(منفرد 
Lindbergh(  

 شومان يؤسس ىف فلسطني البنك العرىب 1930-
إميليا إرهارت أول امرأة تعرب املحيط  1932-

 األطلنطى عىل منت طائرة
  
  
  

يدروجينيه محمولة تم تفجري أول قنبلة ه 1956-
 ىف الجو

 وقدمه) ىف مرص(صدور امليثاق الوطنى  1962-
الرئيس جامل عبد النارص إىل املؤمتر 

 الوطنى
مجلس األمن الدوىل يعلن انتفاء صالحية  1968-

اإلجراءات التى إتخذتها إرسائيل تجاه 
 مدينة القدس املحتلة

 الصني تطلق ثاىن صاروخ عابر للقارات 1980-
عثور عىل حطام سفينة قيادة الحملة ال 1986-

 أمام شاطئ العجمى" الباترويت"الفرنسية 

  مايو20/21
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 ىف حادث غرق عبارة ىف بحرية 700مقتل  1996-
 فيكتوريا ىف تنزانيا

إستقالة الرئيس األندونيىس سوهارتو بعد  1998-
 عاما من الحكم املطلق ويتوىل رئاستها 32

 يوسف حبيبى
ىف (ون بالدوحة يتوصل الفرقاء اللبناني 2008-

إىل إتفاق تاريخى يقىض بإنتخاب ) قطر
العامد ميشال سليامن رئيسا للجمهورية 

 لألغلبية، 16(وتشكل حكومة وحده وطنية 
 )  للرئيس3 للمعارضة، 11

 مواليد
مولد الرسام الفرنىس هرنى روسو  1844-
)Rousseau) (21/5/1844 - 2/6/1910 ( 

وىس أندريه مولد العامل الفيزياىئ الر 1921-
 زخاروف الحائز عىل جائزة نوبل

 وفيات
خطيب ثورة (وفاة الدكتور محجوب ثابت  1945-

1919( 
 وفاة رائد املرسح العرىب جورج أبيض 1959-
 وفاة املمثل املرصى محمود ذو الفقار 1970-
وفاة الدكتور عبد الوهاب مورو أستاذ  1979-

 الجراحة الحديثة ىف مرص
 املرصى أمل دنقلوفاة الشاعر  1983-
 مقتل راجيف غاندى رئيس وزراء الهند 1991-

 مايو22

  أحداث
  اليوم الدوىل للتنوع البيولوجى____-
اإلنجليز يأرسون الوطنية الفرنسية جان  1430-

 دارك
توقيع تحالف سياىس وعسكرى من أملانيا  1839-

 وإيطاليا إستكامال ملحور برلني روما
 د برس ىف نيويوركتأسيس وكالة أسوشيت 1873-
توقيع إتفاقية األستانة بني إنجلرتا وتركيا  1887-

وتنص عىل إنسحاب اإلنجليز من مرص بعد 
  سنوات3

  
  
  
  
  
  

 درجة مبقياس ريخرت يقتل 8.3زلزال قوته  1927-
  ألف شخص ىف منطقة جيننج بالصني200

 صدور الدستور السورى 1930-
سته ىف الرئيس األمريىك ترومان يعلن سيا 1945-

 محاربة الشيوعية
إمارة رشق األردن تنال إستقاللها التام  1946-

 مبقتىض معاهدة لندن
ألقت إرسائيل القبض عىل الزعيم النازى  1960-

 أدولف إيخامن
الرئيس السنغاىل سنجور يصل إىل القاهرة  1966-

إلجراء مباحثات حول وضع منظمة الوحدة 
 اإلفريقية

 ويش بالهرمإفتتاح قاعة سيد در 1967-

 مايو21/22
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إعالن الرئيس عبد النارص إغالق خليج  1967-
 العقبة ىف وجه السفن اإلرسائيلية

قىض جامل عبد النارص طوال أسبوع ىف  1970-
الخطوط األمامية لجبهة القتال ىف السويس 

 واإلسامعيلية
 إعالن الجمهورية ىف سيالن 1972-
بعد إجراء ( ىف مرص 71تعديل دستور  1980-

 )عامإستفتاء 
إعالن الوحدة بني شطرى اليمن الشامىل  1990-

 والجنوىب
سوريا ولبنان يعقدان معاهدة األخوة  1991-

 والتعاون
قبول عضوية كل من البوسنة والهرسك  1992-

 وسلوفينا لدى األمم املتحدة

 مواليد
  )Wagner(مولد املوسيقار األملاىن فاجرن  1813-

م اللبناىن مولد الكاتب واألديب واملرتج 1856-
 املوسوعى سليامن البستاىن

مولد الكاتب الربيطاىن أرثر دويل كونان  1859-
مبتكر شخصية املحقق شارلوك هوملز 

)Doyle(  
مولد املمثل اإلنجليزى سري لورانس  1907-

  )Olivier(أوليفيية 
) مغنى فرنىس(مولد شارل أزنافور  1924-
)Iznafour (  
  فؤاد نجممولد الشاعر الشعبى أحمد 1929-
 مولد الشاعرة الكويتية سعاد الصباح 1942-

 وفيات
 وفاة فكتور هوجو 1885-
وفاة األديب األمريىك سيسل داى لويس  1972-
)Cecil Day Lewis(  
 وفاة عمر التلمساىن مرشد اإلخوان 1986-

  ىف مرصاملسلمني

  مايو23

  أحداث
 العيد القومى للمجر ____-
عىل النمسا خالل إيطاليا تعلن الحرب  1915-

 الحرب العاملية األوىل
مظاهرات تعم املدن املرصية ضد لجنة  1921-

 ملرن
 صدرو الدستور اللبناىن 1926-
تغيري اسم الجامعة املرصية إىل جامعة  1940-

 فؤاد األول
  
  
  

الحكومة الربيطانية توافق عىل خطة  1947-
 اللورد مونباتن لتقسم الهند

ألملانية اإلتحادية إعالن الجمهورية ا 1949-
 الغربية

فشل إنقالب الرشع عىل امللك حسني ىف  1959-
 األردن

 عودة القوات املرصية من اليمن 1963-
إنعقاد مؤمتر القمة اإلفريقى األول ىف  1963-

من (أديس أبابا وحرضه الرئيس عبد النارص 
 )مايو 25 -23

  مايو22/23
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 شخصا 6000زلزال برشق تركيا يقتل  1970-
 ويرشد اآلالف

العثور عىل مقابر من عرص األرسة  1986-
 م. ق2280السادسة ترجع إىل عام 

منظمة التحرير الفلسطينية تنهى وجودها  1986-
  ىف تونس

مؤمتر القمة العرىب ىف الدار البيضاء يقرر  1989-
 عودة مرص لعضوية الجامعة العربية

إجراء أول إنتخابات عامة دميقرطية ىف  1993-
 اما ع25كمبوديا منذ 

فور محمد خامتى ىف انتحابات الرئاسة  1997-
 اإليرانية

 إفتتاح مؤمتر مجلس الحكامء بالقاهرة 1999-
 إتفاقيات للتعاون 6الرئيس مبارك يوقع  2000-

 بني مرص واملغرب

 إنطالق اإلنتخابات الرئاسية ىف مرص 2012-
والجولة األوىل تسفر عن اإلعادة بني 

  أحمد شفيقالدكتور محمد مرىس والفريق

 مواليد
 مولد املمثل توفيق الدقن 1923-
 شحاتة الداعية الـلـهمولد دكتور عبد 1930-

 اإلسالمى وأستاذ الرشيعة اإلسالمية

 وفيات
وفاة الكاتب الرنويجى هرنيك إبسن  1906-
)IBSEN (  
 ) Rockefeller(وفاة جون روكفلر  1937-
 85وفاة الرسام العاملى سلفادور داىل عن  1989-

 اعام
 وفاة املمثلة زينب صدقى 1993-
 وفاة الدكتور نور الدين طراف 1995-

 مايو24

  أحداث
 يوم الكومنولث  ____-
احتفل به أوال باسم يوم (يوم الكومنولث  1902-

 )اإلمرباطورية
تعيني شارل دباس أول رئيس جمهورية ىف  1926-

 )تعينه فرنسا(لبنان 
ىف نفس اليوم احتفل به (يوم الكومنولث  1959-

  ) باسم يوم اإلمرباطورية1902عام 
  
  
  
  
  
  

صدور قانون تنظيم الصحافة ىف مرص  1960-
آلت مبقتضاه ملكية الصحف إىل اإلتحاد (

 )القومي
اجتمع الرئيس جامل عبد النارص بيوثانت  1967-

ول اتن(السكرتري العام لألمم املتحدة 
 اإلجتامع املوقف ىف الرشق األوسط

امل عبد النارص مع معمر القذاىف زار ج 1970-
السودان مبناسبة إحتفال السودان بعيد 

 ثورته
 إعالن إستقالل إريرتيا عن أثيوبيا 1993-

 مايو23/24
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إنتهاء أعامل مؤمتر قمة الكوميسا السابع  2002-
 بأديس أبابا

 مواليد
رنهايت الفيزياىئ األملاىن همولد دانيل ف 1686-
) جاتمخرتع ميزان الحرارة مقسام إىل در(
)Fahrenheit (  
 ) Victoria(مولد امللكة فكتوريا  1819-
مولد سيزا نرباوى رائدة الحركة النسائية  1879-

 ىف مرص
مولد سري ويليام هيىل الصحفى اإلنجليزى  1901-

 رئيس تحرير دائرة املعارف الربيطانية
مولد األديب السوفيتى سولوخوف  1905-
)Sholokhov  (بل الحائز عىل جائزة نو

  1965لألدب سنة 

مولد الدكتور سليامن حزين وزير الثقافة  1909-
ورئيس املجمع العلمى املرصى وأستاذ 

  الجغرافيا األسبق
 مولد املوسيقار األمريىك بوب ديلون 1941-
)Dylan ( 

 وفيات
وفاة جون فوسرت دالس وزير خارجية  1959-

 ) Dulles(أمريكا 
 ياسنيوفاة الفنان املرصى إسامعيل  1972-
وفاة هارولد ويلسون رئيس وزراء  1995-

  ) Wilson(بريطانيا األسبق 
 وفاة فاضل الجامل رئيس وزراء العراق 1997-
وفاة الدكتور هاشم فؤاد عميد كلية طب  1998-

  عاما71القرص العينى جامعة القاهرة عن 

 مايو25

  أحداث
 )العيد القومي(ثورة االرجنتني  1810-
إستقالة حكومة (رنسا يطلبان إنجلرتا وف 1822-

 )سامى البارودى ىف مرص
 القوات الفرنسية تحتل جنوب املغرب 1910-
مظاهرات دامية ىف األسكندرية تعقب  1921-

خطاب سعد زغلول وتجرب وزارة يكن عىل 
 اإلستقالة

  إعرتاف بريطانيا بإستقالل رشقى األردن 1923-
إستبدال اسم إمارة رشقى األردن باسم  1946-

 اململكة األردنية الهاشمية
  
  
  
  

صدور الترصيح الثالىث عن الواليات  1950-
املتحدة وإنجلرتا وفرنسا بشأن التسليح ىف 

  منطقة الرشق األوسط
يوم (قيام منظمة الوحدة اإلفريقية  1963-

 تعلن قيام ة دولة إفريقي30) (إفريقيا
إجتامع ) املنظمة ىف مؤمتر بأديس أبابا

لنارص بزعامء حركات الرئيس جامل عبدا
التحرير ىف إفريقيا أثناء وجوده ىف أديس 

 أبابا إلنعقاد مؤمتر أقطاب إفريقيا
قيام ثورة السودان بقيادة جعفر منريى  1969-

 وتوليه الحكم
 3مركبة الفضاء األمريكية أبوللو وعليها  1973-

رواد يلتحمون بسكاى الب ويدوران حول 
 األرض

  مايو24/25
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لعريش من إرسائيل تسلم مرص ملدينة ا 1979-
مبقتىض إتفاقية السالم بينهام بعد إحتاللها 

 1967سنة 
إحرتاق طائرة أمريكية عند إقالعها ىف  1979-

 ) شخصا273ومقتل (شيكاغو 
 دول 6قيام مجلس التعاون الخليجى من  1981-
اإلمارات، البحرين، السعودية، عامن، قطر، (

  )الكويت
حرب ىف أثيوبيا إعالن إستقالل أرترييا بعد  1993-

   عاما30إستمرت 
إنتخاب العامد ميشال سليامن رئيسا  2008-

   أشهر6توافقيا للبنان بعد أزمة إستمرت 

 مواليد
مولد الشاعر والفيلسوف األمريىك رالف  1803-
 ) Emerson(مرسون إ
مولد السياىس والصحفى الربيطاىن لورد  1879-

  ) Beaverbrook(بيفر بروك 
رئيس (يف بروز تيتو مولد جوز 1892-

 ) Tito) (يوجوسالفيا

 وفيات
وفاة محمد إدريس السنوىس ملك ليبيا  1982-

  عاما92السابق عن 

 مايو 26

  أحداث
 تتويج نابليون بونابرت ملكا إليطاليا 1805-
 إنتهاء الحرب األهلية األمريكية 1865-
رئيس وزارة مرص سامى البارودى يستقيل  1882-

 الخديوى توفيق مطالب إحتجاجا عىل قبول
 إنجلرتا وفرنسا

 إكتشاف البرتول بكميات كبرية ىف إيران 1908-
 دخول مرص عصبة األمم 1937-
إكتشاف مراكب الشمس ىف منطقة  1954-

 األهرامات بالجيزة
إرسائيل تتخىل عن مرشوع تحويل مجرى  1961-

نهر األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب 
 الرشقى لبحرية طربيا

إعالن ميثاق منظمة الوحدة االفريقية  1963-
 التى ألغيت بعد تأسيس اإلتحاد اإلفريقى

 إستقالل جيانا عن بريطانيا 1966-

نجاح طريان أول طائرة ركاب أرسع من  1970-
 الصوت ىف اإلتحاد السوفيتى

الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى  1972-
) سولت(يوقعان ىف موسكو إتفاقية 

ديد إنتاج الدولتيني لالسلحة متضمنة تح
 ) سنوات5ملدة (الهجومية 

 6تأسيس مجلس التعاون الخليجى من  1981-
االمارات، البحرين، السعودية، عامن، (دول 

 )قطر، الكويت
 تبادل وثائق معاهدة هونج كونج 1985-
توقيع بروتوكول إنشاء جامعة سنجور  1990-

 باألسكندرية
ستان تعيد نواز املحكمة العليا ىف باك 1993-

 رشيف للسلطة

 مواليد
 مولد الرسام التشكيىل يوسف كامل 1891-

 مايو25/26
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مولد الكاتب واألديب املرصى محمد  1945-
 سلاموى رئيس اتحاد الكتاب املرصيني

مولد الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير  1907-
 األوقاف األسبق

 وفيات
أبو ) ( Rodgers(وفاة جيمى رودجرز  1933-

مولده (يفية األمريكية املوسيقى الر
8/9/1897 ( 

لسوب اوفاة الصحفى األمريىك ستيوارت  1974-
)Alsop (  
وفاة الفيلسوف الوجودى األملاىن مارتن  1976-

 ) 1889/9/26مولده ) ( Heidegger(هيدجر 
عىل املفتى رائد طب جراحة . وفاة د 1983-

 األنف واألذن والحنجرة
نترص رائد علم وفاة الدكتور عبد الحليم م 1992-

  النبات
 وفاة املخرج السنيامىئ هرنى بركات 1997-

 مايو 27

  أحداث
 فتح الجيش املرصى عكا الفلسطينية 1832-
صدور فرمان عثامىن بتغيري نظام وراثة  1866-

العرش بإسناده إىل أكرب أنجال الواىل بدال 
 من أكرب أفراد أرسة محمد عىل سنا

 عىل األسطول البحرية اليابانية تقىض 1905-
الروىس ىف شامل املحيط الهادى معركة 

 تسوشيام البحرية
 إستقالل أفغانستان 1918-
إتفاق الواليات املتحدة األمريكية وإنجلرتا  1922-

 عىل وصاية الثانية عىل فلسطني
 إنشاء كوبرى سان فرانسيسكو 1937-
القوات األملانية تحتل املدينة الفرنسية  1940-

 دنكرك
لبحرية الربيطانية تغرق بارجة الجيش ا 1941-

 األملانية بسامرك
روميل يقود الهجوم األملاىن عىل شامل  1942-

 إفريقيا
تم ىف باريس التوقيع عىل وثائق إنشاء  1952-

 E.D.Cهيئة واحدة مشرتكة للدفاع األورىب
  

  
  عقد الهدنة بني القوات املتحاربة ىف كوريا 1953-
عام األمم املتحدة ىف أعلن أوثانت سكرتري  1967-

تقريره إىل مجلس األمن تأكيدات مرص 
 بأنها لن تكون البادئة بأى عمل هجومى

توقيع معاهدة صداقة وتعاون بني مرص  1971-
  عاما15واإلتحاد السوفيتى مدتها 

 إنتخاب جاك شرياك رئيسا لوزارة فرنسا 1974-
السلطات السوفيتية توافق عىل إفتتاح  1988-

يهودى ىف اإلتحاد السوفيتى معهد دينى 
  عاما50ألول مرة منذة 

 مواليد
مولد املؤرخ والفيلسوف العرىب عبدالرحمن  1332-

 )ھ732أول رمضان (بن خلدون 
 مولد الفنان التشكيىل صدقى الجباخنجى 1910-
 مولد الفنانة فاتن حاممة 1931-

  مايو26/27
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 وفيات
وفاة املوسيقار اإليطاىل باجانينى  1840-
)Paganini ( 
وفاة رفاعة رافع الطهطاوى رائد النهضة  1873-

 )اً عام72عن (الحديثة ىف مرص 
 وفاة السياىس املرصى ويصا واصف 1931-

وفاة جواهر الل نهرو أول رئيس لوزراء  1964-
 ً) عاما75عن (لهند بعد اإلستقالل ا
 وفاة املخرج املرصى محمد كريم 1972-
 )رئيس لبنان(وفاة إلياس رسكيس  1985-
 وفاة حامد ندا الفنان التشكيىل 1990-

 مايو 28

  أحداث
 توماس أديسون يعلن إخرتاع البطارية 1902-
 توىل تشمربلني رئاسة الوزارء الربيطانية 1937-
إنتهاء الحرب الهلية واألسبانية وسقوط  1939-

 يتوىل والعاصمة مدريد والجرنال فرانك
 الحكم

جيوش هزمية هولندا وبلجيكا أمام ال 1940-
 النازية خالل الحرب العاملية الثانية

 اإلنجليز يحبطون ثورة رشيد  1941-
إفتتاح أول قمة عربية ىف أنشاص لبحث  1946-

إفتتحه امللك فاروق األول (قضية فلسطني 
 مايو 29، 28ستمر يومني املك مرص و

1946(  
توقف جريدة السياسة األسبوعية التى  1949-

ىف محمد حسني هيكل . أسسها د
13/3/1926 

ىف (صدور قرار تشكبل اإلتحاد القومى  1957-
 )مرص

 تأسيس منظمة العفو الدولية 1961-
  
  
  
  

إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وصدور  1964-
ىف أول مؤمتر (ميثاق القومى الفلسطينى 

 )فلسطينى بالقدس
جامل عبدالنارص يعقد مؤمترا صحفيا  1967-

 خليج العقبة يعلن فيه إغالق املضائق عند
تصحيحا لألوضاع التى نجمت عن حرب 

1956  
 بدء ثورة األهواز بالعراق 1968-
 3إطالق املركبة الفضائية األمريكية فارس  1971-

 وإتخاذها مدارا حول كوكب املريخ
هبوط األملاىن ماتياس راست بطائرة  1987-

 صغرية ىف ساحة الكرملني
  يفتح املجمع حسنى مباركالرئيس 1990-

 األوملبى ىف املعادى
 إفتتاح كوبرى بني تركيا وازربيجان 1992-
وتصبح الدولة (باكستان تفجر قنابل ذرية  1998-

  )ىف العامل) 7(النووية السابعة 
 انتخاب الدكتور السيد البدوى رئيسا 2010-

  لحزب الوفد املرصى خلفا ملحمود أباظة

 مايو27/28
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 مواليد
) األبن(بت مولد السياىس الربيطاىن ويليام  1759-
)Pitt (  
مولد الشاعر اإليرلندى توماس مور  1779-
)Moore (  
 مولد األديب اإلنجليزى إيان فليمنج 1908-
)Fleming () شخصية جميس بوند مبتكر ( 
 زاهى حواس عامل اآلثار املرصية. مولد د 1947-

  

  

 وفيات
وفاة عامل اللغة األمريىك نواه ويبسرت  1843-
 ) Webster ()واضع قاموس ويبسرت(
 يوسف كرم. وفاة الفيلسوف املرصى د 1959-
 Van(وفاة الرسام الفرنىس فان دونجن  1968-

Dongen (  
 )امللك إدوارد الثامن(وفاة دوق وندسور  1972-
  وفاة املقرئ صالح أبو إسامعيل 1990-
وفاة كاتب الدراما املرصى اسامة أنور  2010-

 عكاشة

 مايو 29

  أحداث
الدوىل لحفظ السالم التابعة لألمم اليوم  ____-

 املتحدة
محمد (لفاتح االسلطان العثامىن محمد  1453-

 يدخل القسطنطينية) الثاىن بن مراد الثاين
األتراك يستولون عىل العاصمة البيزنطية  1453-

 القسطنطينية
األسطول الفرنىس الحامل للحملة  1798-

 الفرنسية عىل مرص يصل مالطة ويحتلها
 نشاء معهد لتعليم الطريان ىف مرصإ 1933-
 يونية 4إىل (بدء موقعة دنكرك البحرية  1940-

 خالل الحرب العاملية الثانية) 1940
 أسابيع 4دعا مجلس األمن إىل هدنة ملدة  1948-

 )7/7 إىل11/6من (ىف حرب فلسطني 
 اليونان متنح املرأة حق الرتشيح واإلنتخاب 1952-

  
  
  
  

ني لقمة أفرست أعىل قمة تسلقاملأتم أول  1953-
إدموند هيالرى من نيوزيلندا (ىف العامل 

 )ونوركاى تنزنج من نيبال
إنشاء املنظمة العربية للرتبية والثقافة  1964-

 والعلوم
باخرة أمريكية تحمل علم ليربيا تتجه نحو  1967-

مضيق تريان وتعود بعد قصف من خفر 
 السواحل

والن بني إتفاق للهدنة ىف مرتفعات الج 1974-
 سوريا وإرسائيل

القوات الربيطانية تبدأ حصار العاصمة  1982-
 فوكالند

إنهيار حكم مانجستو ماريان بأثيوبيا  1991-
 وتوىل زيناوى الحكم

 إنتخاب نيتنياهو رئيسا لوزارة إرسائيل 1996-
 إطالق مكوك الفضاء األمريىك ديسكفرى 1999-

اع للبدء ىف بناء محطة فضاء دولية عىل إرتف
  كيلو مرت من األرض400

  مايو28/29
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 مواليد
مولد السياىس األمريىك باتريك هرنى  1736-
)Henry (  
, مولد الفيلسوف واملؤرخ األملاىن شبنجلر 1880-

 ) Spengler(أوزوالد 
  ) Hope(مولد املمثل الكوميدى بوب هوب  1903-
) الرئيس األمريىك(مولد جون كيندى  1917-
)Kennedy (  

 وفيات
الشاعر األسباىن (ة خوان رامون خيمنيز وفا 1958-

) 1956الحائز عىل جائزة نوبل ىف األداب 
)Kheméniz ( 
 )عازف الجيتار(وفاة عمر خورشيد  1981-
وفاة رئيس أملانيا الرشقية األسبق أريك  1994-

  عاما81هونيكر عن 

 مايو 30

  أحداث
هاجم املرصيون واملامليك سفينة حربية  1799-

ميت غمر بالدقهلية فرنسية أمام 
  مدافع بها4ويستولون عىل 

بني فرنسا من (توقيع معاهدة باريس  1814-
جانب، وبريطانيا وروسيا والنمسا بني 
جانب أخر ومبقتضاها جعلت حدود فرنسا 

 )1792تلك التى كانت عليها عام 
طالب أزهرى يقدم بالغا للنيابة العامة  1926-

 "ىلىف الشعر الجاه"ضد كتاب طه حسني 
زلزال شديد ىف باكستان يقتل أكرث من  1935-

   شخص40000
 الـلـهإجتامع الرئيس عبدالنارص بعبد 1963-

 السالل ىف القاهرة
ماريرن (إطالق مركبتى الفضاء األمريكيتني  1971-

8، 9( 
 أسبانيا تنضم لحلف األطلنطى 1982-
 يؤدى ملقتل(زلزال قوى شامىل أفغانستان  1998-

 )ترشد اآلف وإصابة و5000
  

 مواليد
 مولد األديب مصطفى صادق الرافعى 1880-

 وفيات
 وفاة جان دارك 1431-
وفاة األديب اإلنجليزى كريستوفر مارلو  1593-
)Marlowe ( 
  ) Robens(وفاة الرسام بيرت بول روبنز  1640-
وفاة الرسام الفرنىس فرانسوا بوشيه  1770-
)Boucher (  
واألديب والسياىس املفكر (وفاة فولتري  1778-

  ) Voltaire) (الفرنيس
مخرتع ) ( Wright(وفاة ويلبور رايت  1912-

 ) الطائرة
)  Plekhanof(وفاة جورجى بليخانوف  1918-

  مؤسس املاركسية ىف روسيا
 وفاة األديب أحمد أمني 1954-
وفاة األديب السوفيتى بوريس باسرتناك  1960-
)Pasternack (  
 ق رئيس بنجالديشإغتيال ضياء الح 1981-

 مايو29/30
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 مايو 31

  أحداث
منظمة (اليوم العاملى لوقف التدخني  ____-

 )الصحة العاملية
بداية وصول الجنود األوربيني إىل الصني  1900-

 ملواجهة ثورة البوكرس
 تكوين إتحاد جنوب إفريقيا 1910-
بدء اإلرسال باسم (إنشاء اإلذاعة املرصية  1934-

ة املرصية من اإلذاعة الالسلكية للحكوم
 )خالل رشكة ماركوىن

 القوات الربيطانية تسيطر عىل بغداد 1941-
 تعرتف باإلتحاد السوفيتىمرص  1943-
سحب اإلتحاد السوفيتى قواته من إيران  1946-

 بضغط من األمم املتحدة
 مليون جنيه لربنامج 250تقرر إعتامد  1957-

 الخمس سنوات للتصنيع ىف مرص
الربيطانية عن قاعدة املفرق جالء القوات  1957-

 األردنيه
قيام الجمهورية ىف جنوب إفريقيا بعد  1961-

 إنفصالها عن الكومنولث الربيطاىن
مرص تقطع عالقتها مع حكومة جنوب  1961-

 إفريقيا إلرصارها عىل التفرقة العنرصية
تم التوقيع عىل إتفاقية الفصل بني القوات  1974-

ر األمم بجنيف السورية واإلرسائيلية ىف مق
 )1973بعد حرب اكتوبر (
حسنى مبارك يفتح أعامل مؤمتر وزارء  1994-

 خارجية دول عدم االنحياز

ولة إغتيال فاشلة للعقيد معمر امح 1998-
 القذاىف ىف ليبيا

بدء املعارك العسكرية بني أثيوبيا وأريرتيا  1998-
  )عىل الحدود بينهام(

 مواليد
 تينتو ريتو مولد الرسام اإليطاىل 1594-
)Tintoretto(  
مولد األديب الصحفى األمريىك والت  1819-

 )Whitman(وايتامن 

 وفيات
الرياىض والفلىك (وفاة عىل ابن يونس  1009-

 )املرصي
وفاة املوسيقار النمساوى جوزيف هايدن  1809-
)Hayden( 
إعدام الزعيم النازى أدولف إيخامن ىف  1962-

 إرسائيل
حمن عزام األمني العام األول وفاة عبد الر 1976-

 لجامعة الدول العربية
مخرتع (وفاة املخرتع الفرنىس مارسيل بيك  1994-

 )القلم البيك الجاف
وفاة فيصل الحسينى عضو اللجنة  2001-

عن (التنفيذية مبنظمة التحرير الفلسطينية 
 ً) عاما61

  مايو31
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  يونيو 1

  أحداث
  تركيا تعلن الحرب عىل بولندا1671-
 فرنسا تغزو جزيرة مدغشقر 1883-
 إنعقاد أول جلسة علنية ملجلس شورى 1909-

 القوانني املرصى
 املحاكم الفرنسية تفرج عن األشعار 1949-

 "أزهار الرش"املصادرة ىف مجموعة بودلري 
جالء الفرنسيني عن ( العيد القومى لتونس 1956-

 )تونس
  ديجول يعود لرئاسة الجمهورية الفرنسية1958-
قطيعة بني الصني واإلتحاد السوفيتى بعد  1960-

أن أبدى خروشوف بعض االنفتاح حيال 
 الغرب

 30000 زلزال شديد يصيب بريو ويقتل 1970-
تأميم عمليات ( تأميم النفط ىف العراق 1972-

 )IPC(رشكة نفط العراق 
  حصار بريطانيا لعاصمة فوكالند برا وبحرا1982-
 300وماىن  إكتشاف مدينة من العرص الر1986-

 ق م باألردن
  إكتشاف بقايا ديناصور ىف صحراء بالصني1988-
 ىف 15 إجتامع أول قمة ملجموعة الدول 1990-

 )بحضور الرئيس حسنى مبارك(كواالملبور 
 توقيع أول إتفاق تعاون تجارى بني 1990-

وقعه (الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى 
 )ىف واشنطن جورج بوش وجورباتشوف

  
  توىل مرص رئاسة مجلس األمن1996-

 قوات إرسائيل تنسحب من جزين ىف 1999-
 جنوب لبنان

 أطلق وىل عهد مملكة نيبال األمري ديندرا 2001-
النار من مدفع رشاش عىل أفراد األرسة 

 فردا من أعضاء العائلة 11املالكة ومرصع 
منهم والدة امللك بريندار وامللكة أيشواريا 

 بإطالق النار عىل نفسهوأنتحر وىل العهد 

 مواليد
مولد القائد الروىس واملؤلف العسكرى  1780-

  )Clausewitz(كارل فون كالوزفيتز 
مولد املخرج السينامىئ املرصى أحمد كامل  1909-

 مرىس
 مولد املونولوجست محمود شكوكو 1912-
مولد ممثلة اإلغراء األمريكية مارلني مونرو  1926-

(Monroe)  
 ألديب الطبيب نجيب الكيالىنمولد ا 1931-

 وفيات
  وفاة الرائد املرسحى مارون نقاش1855-
وفاة الكاتب واألديب املوسوعى اللبناىن  1925-

 سليامن البستاىن
 وفاة الفيلسوف االمريىك جون ديوى 1952-
الصامء وفاة االديبة األمريكية العمياء  1968-

 (Keller)هيلني كيلر 
ىف (يس وزراء لبنان مرصع رشيد كرامى رئ 1987-

 )حادث طائرة
 وفاة األديب الجزائرى الطاهر جفوت 1993-

يونيو 1
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  يونيو 2

  أحداث
 سقوط مدينة أنطاكية بأيدى القوات 1098-

 الصليبية
  روسيا تكمل إحتاللها لجزيرة القرم1771-
 نابليون بونابرت يصدر القانون املدىن 1804-

 الفرنىس
  جراهام بل يخرتع أول تليفون1875-
 هبوط أول رسب جوى مرصى ىف مطار 1932-

 أملاظة
اليوم ( تأسيس الجمهورية اإليطالية 1946-

 )الوطنى
 الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا 1946-

 تعيدان جزر األزور للربتغال
 إطالق اسم اململكة األردنية الهاشمية عىل 1949-

 إمارة رشق األردن
  تتويج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا1953-
 إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية خالل 1964-

املؤمتر الوطنى الفلسطينى الذى عقد 
 )برئاسة الشقريى(بالقدس 

 حققت الواليات املتحدة أول هبوط عىل 1966-
 سطح القمر بواسطة مركبة فضاء

 مرص تؤكد أن أية دولة تحأول إقتحام 1967-
بة بالقوة تقوم بعمل عدواىن خليج العق

ضد مرص ولها الحق مبقتىض معاهدة 
القسطنطينية منعها من إستعامل قناة 

 السويس
 33 الرئيس أنور السادات يصدر القانون 1978-

الذى فرض قيودا عىل األعامل السياسية 
 والصحفية والنقابية

 قنبلة ىف إجتامع لرؤساء املدن الفلسطينية 1980-
عمدة نابلس بسام الشكعة تؤدى لبرت ساق 

  كريم خلفالـلـهوعمدة رام 
  إفتتاح املحىك الثقاىف بالقلعة1994-
 إتفاق بني األزهر والفاتيكان لتعميق 1998-

 الحوار بني األديان
  وفاة فنان الكاركاتري املرصى بهجت عثامن2001-
 ملؤسسة 26 بدء إجتامعات املؤسسني الـ 2001-

 بية بالقاهرة دول عر8الفكر العرىب من 

 مواليد
كاتب (مولد املاركيز الفرنىس دى صاد  1740-

  )Sade, Marquis) (فرنيس
  (Glinka)مولد املوسيقار الروىس جلينكا  1803-
مولد األديب اإلنجليزى توماس هاردى  1840-

(Hardy)  

 وفيات
  وفاة السياىس اإليطاىل جوزيف غاريبالدى1882-

(Garibaldi) 
 السينامىئ توجو مزراحىوفاة املخرج  1901-
 وفاة الصحفى املرصى فتحى الرمىل 1977-
 وفاة املمثل الكوميدى امني الهنيدى 1986-
 وفاة املمثل الهندى راج كابور 1988-
املؤلف ) محمد عبد املنعم(وفاة ابو بثنية  1989-

 الزجال

  يونيو2
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 Rex( وفاة املمثل ركس هاريسون 1990-
Harrison(  

ترشق االسباىن اميليو وفاة األديب واملس 1995-
 جارنيا جومري

وفاة مصمم االزياء الفرنىس إيف سان  2008-
  اً عام71 عن (Laurent)لوران 

  يونيو 3

  أحداث
 )BigBen( ميالد ساعة بيج بن بلندن 1859-
 الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القارة 1947-

 الهندية إىل هند وباكستان
  إستقالل سنغافورة1959-
جتامع قمة سوفيتى أمريىك ىف فيينا  إ1961-
 )كيندى وخروشوف(
 إستقبال جامل عبدالنارص لألسقف 1961-

 مكاريوس رئيس قربص لدى زيارته للقاهرة
 بعث عبدالنارص رسالة إىل جونسون 1967-

الرئيس األمريىك ردا عىل رسالته التى بعثها 
 23/5/1967ىف 

 أول حالة ىف والية( إكتشاف مرض اإليدز 1981-
 )كاليفورنيا األمريكية

 الصني وبريطانيا توقعان إتفاقية ىف مجال 1985-
 اإلستخدام السلمى للطاقة النووية

محاولة اغتيال الصحفى مكرم محمد  1987-
أحمد رئيس دار الهالل ونقيب الصحفيني 

 السابق
 إنقالب ىف السودان وتوىل حسن البشري 1989-

 الحكم
 للخمينى إنتخاب خامنئى عىل خلفاء 1989-

 مرشدا عاما ىف إيران
  

ريو دى ( بدء مؤمتر األرض بالربازيل 1992-
ممثل 178بحضور (لحامية البيئة ) جانريو
يونيه 14-3إستمر املؤمتر من ) (للدول
1992 ( 

 السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس 1996-
حسنى مبارك تتسلم الدكتوراه الفخرية من 

 جامعة وست ميسرت األمريكية
 الرئيس اليوجوسالىف ميلوسوفيتش يقبل 1999-

 رشوط حلف األطلنطى لوقف القتال
 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم 2003-

الشيخ بدعوة من الرئيس مبارك لبحث 
تنفيذ خارطة الطريق ومكافحة االرهاب 

  وقضية العراق
إنعقاد قمة الغذاء ىف روما بحضور الرئيس  2008-

مم املتحدة ومنظمة مبارك واالمني العام لأل
 ) يونيه5-3األغذية والزراعة من (الفاو 

 مواليد
مولد العامل الربيطاىن الذى تخصص ىف  1853-

الدراسات الفرعونية سري فلندرز برتى 
)Petrie( 
 بنت الخديو(مولد االمرية فاطمة اسامعيل  1853-

انشات الجامعة املرصية من ) (اسامعيل
 )اموالها

 يونيو2/3
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 خليل صابات. الصحافة دمولد استاذ  1919-
 مولد املمثل االمريىك توىن كريتس 1925-
سليامن .  مولد الكاتب الكويتى د1940-

رئيس تحرير مجلة العرىب (العسكرى 
 )الكويتية

 وفيات
وفاة املوسيقار الفرنىس جورج بيزيه  1875-
)Bizet( 

  
  

وفاة املوسيقار النمسوى يوهان شرتاوس  1899-
 )االبن(
  )Kafka(الكاتب االملاىن فرانز كافكا وفاة  1924-
 اباب( يوحنا الثالث والعرشين اوفاة الباب 1963-

 )روما
ه آية الـلـهوفاة الزعيم اإليراىن روح  1989-  الــل

 الخمينى
وفاة الدكتور عبد املنعم النمر وزير  1991-

  االوقاف األسبق
 83عن ) Quinn(وفاة املمثل انتوىن كوين 2001-

 ) 21/4/1916 مولده(ًعاما 
 خليل صابات.وفاة استاذ الصحافة د 2001-

  يونيو 4

  أحداث
اليوم الدوىل لضحايا العدوان من األطفال  ____-

 واألبرياء
 دخول القوات الفرنسية جنوا 1800-
 رة قربص لربيطانياادإتركيا تتخىل عن  1878-
بني ) Trianon" (تريانون"عقد معاهدة  1920-

 الحلفاء واملجر
تأسيس إتحاد الصناعات املرصية ىف  1922-

 األسكندرية
 القوات األملانية تهاجم سباستيبول ىف 1941-

 الجبهة الروسية
البحرية الكربى ىف " ميدواى" بدء معركة 1942-

املحيط الهادى بني البحرية األمريكية 
 واليابان

دخول القوات املتحالفة مدينة روما  1944-
خالل الحرب وإنهيار املقاومة األملانية 

 العاملية الثانية

أول إجتامع ملجلس جامعة الدول العربية  1945-
 بعد توقيع امليثاق

  إستقالل الفلبني1946-
 تتويج جون بريون رئيسا لألرجنتني 1946-
 س األمة األردىن يعزل امللك طالل مجل1952-

 وينشئ مجلس وصاية عىل حسني
 توقيع إتفاقية دفاع مشرتك بني مرص 1967-

 األردنو
 رئيس وزراء إرسائيل إيجال آلون يقول ىف 1967-

نا يأن عبدالنارص أعلن الحرب عل"مؤمتر عام 
 "فعال ونحن اليوم نريد رفع الحصار

 إستقالل تونجا وإنضاممها للكومنولث 1970-
 الربيطاىن

  غزو إرسائيىل برى وبحرى وجوى للبنان1982-
ة أسوا أعاصري تشهدها الحدود األمريكي 1985-

 ) قتيل300أسفرت عن (الكندية 
 عودة منظمة العمل العربية إىل القاهرة 1991-

  يونيو3/4
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 مواليد
 مولد األديب الرواىئ محمود تيمور 1894-
 مولد الشاعر الشعبى زكريا الحجاوى 1914-
صبحى عبد الكريم استاذ . مولد د 1928-

 ًالجغرافيا ورئيس مجلس الشورى سابقا

 وفيات
 ملؤلف اإليطاىل كازانوفاوفاة املغامر وا 1798-
)Casanova(  

وفاة املنصور إمام اليمن وتوىل يحيى  1903-
 حميد الدين

 وفاة امللحن كامل الخلعى 1938-
حسن صادق باشا وزير املالية . وفاة د 1949-

 األسبق
 وفاة املمثلة نجمة إبراهيم 1976-
وفاة عبد الرحمن عزام أول أمني عاما  1976-

 بيةلجامعة الدول العر
 ً) عاما89عن (وفاة الشاعر أحمد رامى  1981-

  يونيو5

  أحداث
اليوم الذى أفتتح فيه ( يوم البيئة العاملى ____-

مؤمتر أستكهومل املعنى بالبيئة البرشية عام 
1972(  

   استيالء األتراك عىل أثينا واالكرديدل1827-
 إنجلرتا وفرنسا تدخالن أسطولهام ىف مياه 1882-

  مام األسكندريةاألسكندرية أ
  القوات اإلنجليزية تحتل بريتوريا1900-
ترقية " صدور العدد األول من مجلة 1923-

أول فتاه مرصية (لنبوية موىس " الفتاه
ثم  1917 تحصل عىل شهادة الثانوية ىف

درست مبدرسة الحقوق اال انها منعت من 
دخول إمتحان الليسانس فكرست حياتها 

 ىف التعليم من أجل إنتزاع حق الفتيات
 )العاىل

  
  
  
  
  

 شيخ األزهر يقدم بالغا للنيابة باسم 1926-
األزهر حول كتاب طه حسني ىف الشعر 

 الجاهىل
 تنازل ملك إيطاليا عامنويل عن عرشه لوىل 1944-

 عهده امربتو
 إعالن مرشوع مارشال األمريىك النعاش 1947-

اعلنه جورج (الدول األوربية الغربية 
 )رجية األمريىكمارشال وزير الخا

بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية 1967-
) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط

مبهاجمة إرسائيل ملرص وسوريا واألردن 
وإحتالل سيناء وهضبة الجوالن السورية 

 والضفة الغربية وقطاع غزة
 رسحان بشارة يطلق النار عىل روبرت 1968-

 )لثاىنميوت ىف اليوم ا(كنيدى 
 إفتتاح مؤمتر استكهومل املعنى بالبيئة 1972-

 )يوم البيئة العاملى(البرشية 

 يونيو4/5
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 إعادة إفتتاح قناة السويس بعد حرب 1975-
 67 يونيو

مولد ثاىن غوريلال ىف العامل عن طريق  1984-
 التخصيب

 13 إنطالق سفينة الفضاء السوفيتية سيوز 1985-
م األخرض حول  إفتتاح املرحلة األوىل للحزا1991-

 القاهرة الكربى
 إشتعال الحرب بني أرترييا وأثيوبيا بسبب 1998-

 نزاع بينهم عىل الحدود
 إختتام مؤمتر قمة الغذاء بروما 2008-
بحضور الرئيس حسنى مبارك ) 5/6/2008(

 رئيسا وافتتحه الرئيس االيطاىل 40واكرث من 
وسكرتري عام األمم املتحدة ومدير منظمة 

 الفاو

 يدموال
مولد االقتصادى الربيطاىن ادم سميث  1723-
)Smith( 
 مولد املوسيقار الروىس ايجور سرتافنسىك 1882-
مولد الصحفى الربيطاىن لورد روى  1894-

 )Thomson(طومسون 
يكو جارسيا رمولد األديب االسباىن فيد 1898-

 )Lorca(لوركا 

مولد الشاعر والكاتب أحمد عبد املعطى  1935-
 حجازى

 اتوفي
  ملك فرنسا  )Louis(وفاة لويس العارش  1316-
وفاة املوسيقار االملاىن كارل ماريا فون فيرب  1826-
)Weber( 
وفاة القائد السياىس الربيطاىن لورد كتشرن  1916-
)Kitchener(  
 53عن (وفاة الصحفى عبد القادر حمزة  1941-

 ً)عاما
 وفاة السياىس املرصى مكرم عبيد باشا 1961-
اغتيال السناتور االمرىك روبرت كيندى  1968-
)Kennedy(  
 عثامن امني. وفاة املفكر د 1977-
فؤاد محى الدين رئيس وزراء . وفاة د 1984-

 ً) عاما58عن (مرص األسبق 
املنتج واملخرج (وفاة توجو مزراحى  1986-

  )السينامىئ املرصي
املطربة (وفاة الفنانة هدى سلطان  2006-

 )واملمثلة املرصية

  يونيو 6

  أحداث
  الحملة الصليبية الخامسة عىل مرص1218-
 السويد والدامنارك تتوصالن إلتفاقية إلنهاء 1660-

 الحرب بينهام
  
  
  

التنكيت " صدور العدد األول من صحيفة 1881-
  النديمالـلـهلعبد" والتبكيت

  فرنسا تعلن إحتاللها فيتنام1884-
هاور ىف  نزول قوات الحلفاء بقيادة أيزن1944-

  - D(فرنسا ىف الحرب العاملية الثانية 
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 Day) ( قوات الحلفاء تبدأ خطة لغزو
 )منطقة نورماندى الفرنسية

 قررت مرص قطع العالقات الدبلوماسية 1967-
مع الواليات املتحدة األمريكية ملساندتها 

 للعدوان اإلرسائيىل
 شخص ىف إنفجار 400 مرصع أكرث من 1972-

 ملنجم فحم
  الغزو اإلرسائيىل للبنان1982-
 دينا الصاوى أول مرصية تحصل عىل 1986-

 إجازة طيار خط جوى
 وزير دفاع إرسائيل إسحق رابني يعلن 1991-

 إمتالكها لألسلحة النووية
 الحلفاء يحتفلون مبرور خمسني عاما عىل 1994-

 معركة النورماندى
  املؤمتر القومى األول للمرأة املرصية1994-
تتاح مؤمتر حقوق االنسان والتنمية ىف  إف1999-

 مرص
 املتحدث الرسمى للخارجية األمريكية 1999-

 ينتقد قانون الجمعيات األهلية ىف مرص
 إعصار جونو يرضب الساحل الجنوىب 2007-

 اإليراىن ثم سلطنة عامن

 مواليد
مولد الشاعر الروىس الكسندر بوشكني  1799-
)Bouchkin( 
  )Mann(ملاىن توماس مان  مولد األديب اال1875-
مولد أحمد سوكارنو رئيس اندونيسيا  1901-

  )Sukarno(األسبق 
مولد املوسيقار الروىس آرام خشاتوريان  1903-
)Khatchatourian(  

 وفيات
وفاة الخطيب السياىس االمريىك هرنى  1799-

 باتريك
  ) موحد إيطاليا) (Cavour(وفاة كافور  1861-
بعد ) (Kennedy( وفاة روبرت كيندى 1968-

  ) إطالق النار عليه
وفاة األديب الشاعر عضو جامعة ابوللو  1979-

 حسني عفيفى
  انتحار الشاعر اللبناىن خليل حاوى 1982-
 72(وفاة املمثل محمود املليجى عن  1983-

 ً)عاما
رونالد ) 40رقم (وفاة الرئيس االمريىك  2004-

 ً عاما 93عن ) Regan( ريجان

  يونيو7

  ثأحدا
  بدء الحصار الصليبى للقدس1099-
 بريطانيا وأمريكا توقعان إتفاقية ملنع 1862-

 تجارة الرقيق
  
  
  
  

 إفتتاح أول برملان إقليمى ىف إيرلندا 1921-
 الشاملية

  عدىل يكن يؤلف وزارته الثانية ىف مرص1926-
 إعالن دولة الفاتيكان وعىل رأسها البابا 1929-

 حاكام لها

 يونيو6/7
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اشم األتاىس رئيسا للجمهورية  إنتخاب ه1932-
 السورية

  زيارة عبدالنارص لليونان1960-
 إحتلت إرسائيل الشطر الثاىن من القدس 1967-

وأعلنت وضع القدس إداريا وسياسيا 
 )27/6/1967ىف (إلرسائيل 

 الواليات املتحدة األمريكية تسحب أخر 1975-
 قواتها الجوية من جزيرة تايون

ئيىل يدمر املفاعل النووى  الطريان اإلرسا1981-
 "متوز"العراقى 

 الرئيس األمريىك ريجان يتفق مع البابا 1982-
جون بول ىف زيارة للفاتيكان عىل التخطيط 

 للقضاء عىل النظام الشيوعى ىف بولندا
  عرض يوميات جيفارا ىف مزاد علنى بلندن1984-
  إجتامع مجلس الجات1985-
خصصني ىف  أول معهد مرصى إلعداد املت1986-

 رعاية األطفال املعاقني
 إفتتاح مؤمتر القمة العربية الطارئة 1988-

 بالجزائر
 ًا قررت مرص ترشيح بطرس غاىل سكرتري1991-

 عاما لألمم املتحدة
 السيدة سوزان مبارك تفتتح املهرجان 1991-

 األول للقراءة للجميع
 بدء إنعقاد مؤمتر القمة بني الرئيسني 1996-

رى ووىل العهد السعودى ىف املرصى والسو
  دمشق

 مواليد
مولد الرسام الفرنىس بول جوجان  1848-
)Gouguin) ( 1903 مايو 8وفاته (  

 وفيات
وفاة الشاعر الغناىئ االملاىن يوهان  1843-

 (Hölderlin ) هولدرين 
عامل ) منتحرا() Turing(وفاة آالن تيورنج  1954-

الرياضيات اإلنجليزى احد رواد نظرية 
  ) 23/6/1912ولد (كمبيوتر ال
وفاة األديب اإلنجليزى ادوارد مورجان  1970-

 )Forster(فورسرت 
وفاة هرنى فيللر األديب املرسحى  1980-

 االمريىك
وفاة قحطان الشعبى أول ئيس لجمهورية  1981-

 اليمن
املطرب الشعبى (وفاة الشيح إمام عيىس  1995-

 )املرصي
غنى الجمىس وفاة املشري محمد عبد ال 2003-

 القائد العام ووزير الحربية األسبق ىف مرص
وفاة الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء  2008-

 18مولده ىف (ً عاما 88مرص األسبق عن 
  )1920 نوفمرب

  يونيو 8

  أحداث
 اليوم العاملى للمحيطات ____-

  
  

 صدور الفرمان مبنح إسامعيل لقب خديو 1867-
 ىبدال من واىل وأمتيازات أخر

 بدء عمل عصبة األمم 1919-
  بدء غزو بريطانيا لسوريا ولبنان1941-
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 الغواصات اليابانية تقصف العاصمة 1942-
 األسرتالية سيدىن

 إلغاء املحاكم الرشعية ىف مرص وإستبدالها 1955-
 بدوائر أحوال شخصية

 ديجول يبدأ إنسحاب فرنسا التدريجى من 1959-
د حلف األطلنطى برفض السامح بقواع

 صوارخ أمريكية فيها
 الطائرات اإلرسائيلية تغرق سفينة 1967-

  التجسس األمريكية ليربىت 
  عملية برأس زعفرانه من قبل إرسائيل1969-
 إنتخاب كريت فالدهايم رئيسا للنمسا 1986-
 فاتسيالف هافيل، أول رئيس غري شيوعى 1990-

لتشيكوسلوفاكيا يعلن عن إجراء أول 
 بالدإنتخابات حرة ىف ال

 فوز حزب العامل ىف اإلنتخابات الربملانية 2001-
 )برئاسة توىن بلري(الربيطانية لفرتة ثانية 

 مواليد
مولد املوسيقار االملاىن روبرت شومان  1810-
)Schumann( 
مولد املكتشف اإلنجليزى سري صموئيل  1821-

  )Beker(بيكر 
 Frank Harry) مولد فرانك كريك 1916-

Compton Crick)   مكتشف الرتكيب
مع  DNA الجزىئ لالحامض النووية د ن ا

 .دافسون زميله جيمس

رئيس جمهورية (مولد سوهارتو   1921-
 )Suharto) (اندونيسيا

  مولد املوسيقار سيد مكاوى1928-
 مولد تيم برينز عامل االتصاالت اإلنجليزى 1955-

 )Berners) (صمم أول شبكة إنرتنت(

 وفيات
 عليه الـلـهصىل (بى محمد  وفاة الن632  -

  ) هجرية11 ربيع أول سنة 12 (= )وسلم
 وفاة لويس السابع عرش ملك فرنسا 1795-
)Louis(  
وفاة الكاتبة الفرنسية جورج صاند  1876-
)George Sand(  
 وفاة نجيب الريحاىن 1949-
وفاة املمثل االمريىك روبرت تايلور  1969-
)Taylor(  
حفناوى ابرز اطباء وفاة الدكتور حسن ال 1986-

 ً) عاما71عن (االمراض الجلدية ىف مرص 
 وفاة عامل املرصيات باهور لبيب 1994-
  وفاة الجرنال ساىف اباشا حاكم نيجرييا 1998-
أول (وفاة اإلذاعية الرائدة متارض توفيق  2001-

 80ترأس التليفزيون املرصى عن  سيدة
 ً)عاما

 وفاة املطرب محمد قنديل 2004-

  ويوني 9

  أحداث
  إنتخاب اإلمرباطور الروماىن نريون68     -
  تشكيل دولة جبل لبنان1861-

توقيع إتفاقية بني روسيا واليابان تؤكد  1896-
 حقوق األوىل ىف كوريا

 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج 1940-
 ىف الحرب العاملية الثانية

 يونيو8/9
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 ملك رومانيا يستسلم لألملان ىف الحرب 1940-
 لعاليمة الثانيةا
 األمم املتحدة تطالب أنجوال بوقف 1961-

 مامرستها القمعية
 موريس تشومبى حاكم مقاطعة كاتانجا 1964-

 يصبح رئيسا لدولة الكونغو
 شنت إرسائيل هجوما خاطفا عىل سوريا 1967-

 وأحتلت مرتفعات الجوالن
 إعالن الرئيس جامل عبدالنارص التنحى 1967-

 10، 9لجامهري يومى عن الحكم، وخروج ا
 يونيه للمطالبة بعودته

 الواليات املتحدة األمريكية تعلن أن إقامة 1971-
إرسائيل ملستوطنات بالضفة الرشقية يعترب 

 إنتهاكا إلتفاقية جينيف
 محكمة جنح آداب القاهرة برئاسة أحمد 1985-

 "ألف ليلة وليلة"الحسينى تصادر 
ع تنظيف  اليابان تصنع إنسان آىل يستطي1987-

 طائرة ضخمة
 عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص 1989-

 ولبنان
 إكتشاف مخبا تحت األرض للحرس الخاص 1990-

 بالزعيم النازى هتلر
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح مرشوعات 1996-

  أكتوبر6مدينة اإلنتاج اإلعالمى مبدينة 

 الثاىن ملكا عىل الـلـه تتويج امللك عبد1999-
 فا للملك حسنياألردن خل

 حلف األطلنطى ويوجوسالفيا يوافقان عىل 1999-
 رشوط وقف القتال

  فوز محمد خامتى برئاسة إيران اإلسالمية2001-
   سنوات4لفرتة رئاسة ثانية ملدة 

 مواليد
مولد جورج استينفنسون مخرتع القاطرة  1781-

 البخارية
 مولد الشاعر الغناىئ مرىس جميل عزيز 1921-

  وفيات
وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى احد  - م714

رجاالت الدولة االموية ومن مشاهري التاريخ 
 اإلسالمى

  وفاة األديب الروىس بلينسىك 1848-
وفاة األديب اإلنجليزى شارلز ديكنز  1870-
)Dickens( 
  )Napoleon III(وفاة نابليون الثالث  1873-
وفاة املسترشق اإلنجليزى سري توماس  1930-

 Sir Thomas  Walker)لد ووكرآرنو
Arnold ) 19/4/1864 ولد 

وفاة الصحفى والسياىس الربيطاىن بيفر  1964-
 25/5/1879 مولده (Beaverbrook)بروك 

وفاة األديب اإلسالمى املرصى محمد  1997-
 الـلـهأحمد خلف 

  يونيو 10

  أحداث
  العيد القومى للربتغال____-

لقانون التصدى ل( يوم الصحفى ىف مرص ____-
 املقيد للحريات 1995 لعام 93رقم 

 )الصحفية
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 وصول أول مجموعة من املستوطنني 1610-
 الهولنديني جزيرة مانهاتن بنيويورك

  إفتتاح قرص فرساى للجمهور ىف فرنسا1837-
 أول سباق للسيارات بني بكني وباريس 1907-

  آالف ميل8بطول 
  الرشيف حسني يعلن من مكه املكرمة بدء1916-

 الثورة العربية الكربى عىل األتراك
 أعلنت إيطاليا الحرب عىل فرنسا 1940-

موسولينى يعلن دخول إيطاليا (وبريطانيا 
 )ضد الحلفاء ىف الحرب العاملية الثانية

 بدء إشتباكات دموية بني حزىب الكتائب 1949-
 اللبنانية والقومى السورى ىف بريوت

 ملتحدة وتركيا قطع العالقات بني الواليات ا1959-
 )بابا روما( إختيار البابا بولس السادس 1963-
 قرر عبدالنارص تأجيل التنحى حتى إزالة 1967-

 آثار العدوان
 الواليات املتحدة األمريكية ترفع حظرها 1971-

 للتجارة مع الصني الشعبية
  إعالن قيام إتحاد املغرب العرىب1988-
 الصحفية  التصدى للقانون املقيد للحريات1995-

احتفال نقابة ( ىف مرص 1995 لعام 93رقم 
 )الصحفيني بيوم الصحفى

 سمحت السلطات اإلرسائيلية للشيخ أحمد 1998-
ياسني زعيم حركة املقاومة اإلسالمية 

 بالعودة إىل مكان إقامته ىف األردن) حامس(
 إفتتاح بطولة كاس العامل لكرة القدم ىف 1998-

 فرنسا

 مواليد
الرسام الفرنىس جوستاف كوربيت مولد  1819-
)Courbet( 
 مولد األديب يوسف السباعى 1917-
 ,Philip) (دوق ادنربة(مولد االمري فيليب  1921-

Duke of Edinburgh(  

 وفيات
السياىس والقانوىن (وفاة سابا حبىش  1996-

 )املرصي
 72عن (وفاة الرئيس السورى حافظ االسد  2000-

 ً)عاما
  والسيناريست عبد الحى اديبوفاة الكاتب 2007-

  يونيو 11

  أحداث
أوىل ( زواج هرنى الثامن لكاترين ارجون 1509-

 )زوجاته الست
 مذبحة األسكندرية بني الوطنيني واألجانب 1882-
ثورة أهل األسكندرية عىل األجانب (

 )املقيمني بها
  
  
  

 أصدر الخديو عباس عفوا عن أحمد عراىب 1901-
نفى الذى صدر وعىل فهمى من حكم امل

 1882ضدهام ىف عام 
 )ىف شامل إفريقيا( بدء معركة بري حكيم 1942-
  بدء تنفيذ الهدنة األوىل لفلسطني1948-

 أندرية جروميكو وزير  عقد جامل عبدالنارص إجتامعا مع1969-
 وال التطورات ىف أزمة الرشقاالسوفيتى وتن خارجية اإلتحاد
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 بني  األوسط وتفاصيل االتصاالت التى دارت       
 الدول األربع الكربى

 3000 زلزال عنيف ىف رشق إيران يقتل 1981-
 ويصيب ويرشد اآلالف

 السيدة سوزان مبارك تفتتح أول مكتبة 1987-
 عامة للطفل

 إكتشاف مسجد أثرى يعود للعهدين 1988-
 األيوىب واململوىك ىف شامل األردن

 إفتتاح املهرجان القومى األول للسينام 1991-
 املرصية

 إكتشاف عرشات املومياوات ترجع إىل 1999-
 العرص اليوناىن الروماىن ىف الواحات البحرية

 مواليد
مولد الرسام اإلنجليزى جون كونستابل  1776-
)Constable(  

 مولد املوسيقار االملاىن ريتشارد شرتاوس 1864-
 Abel مولد املسترشق البلجيىك ارماند ابل 1903-

Armand  ) 31/5/1973وفاته( 
مولد عامل املحيطات الفرنىس إيف جاك  1910-

 كريستو
 مولد املخرج هرنى بركات 1914-

 وفيات
  )Metternich(وفاة السياىس النمسوى مرتنيخ  1859-
 وفاة املوسيقى محمد حسن الشجاعى 1963-
 وفاة أحمد حسن الزيات 1968-
وفاة ممثل افالم رعاة البقر النجم  1979-

 )Wayne(ون واين السينامىئ االمريىك ج
حامد السايح وزير االقتصاد . وفاة د 1999-

 املرصى األسبق

  يونيو 12

  أحداث
منظمة (اليوم العاملى ملكافحة عمل الطفل  ____-

 )العمل العاملية
  حظر األحزاب السياسية ىف بلغاريا1934-
  إفتتاح املعرض الدوىل للسرييالية ىف لندن1936-
  تركيا لتبادل املساعدة-  قيام حلف إنجلرتا 1939-

 العسكرية
 النظام العنرصى ىف جنوب إفريقيا يحكم 1964-

 عىل نلسون مانديال بالسجن املؤبد
  
  
  
  
  

 زيارة الرئيس األمريىك نيكسون للقاهرة 1974-
 ىف أول زيارة يقوم بها رئيس أمريىك ملرص

الفرنىس هرنى ميكريل يكتشف  1980-
 اإلشعاعات الذرية

ضطرابات الطائفية ىف الزاوية  بداية اإل1981-
 الحمراء بالقاهرة

ىف (من مساحة لبنان % 33 إرسائيل تحتل 1982-
 )منطقة الجنوب

العثور ىف صنعاء عىل نسخة من القرآن  1985-
 الكريم بخط اإلمام عىل بن أىب طالب

  يونيو11/12
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إنهيار اإلتحاد السوفيتى وإعالن قيام  1990-
 الدولة الروسية

يلغى إنتخابات الرئاسة  الجيش النيجريى 1993-
 ىف نيجرييا

الربملان (أنتخب مجلسا الشعب والشورى  2012-
 شخصية تشكل أعضاء 100) املرصى

الجمعية التأسيسية التى ستتوىل إعداد 
رئيس الجمعية املستشار (دستور جديد 

وحيد . حسام الغرياىن واملتحدث الرسمى د
 )عبد املجيد

 مواليد
 Sir Oliver) جمولد سري أوليفر لود 1851-

Lodge)   الفيزياىئ الربيطاىن واحد مخرتعى
 استقبال موجات الرادار

مولد السياىس الربيطاىن انطوىن إيدن  1897-
)Eden(  
جورج بوش ) 41(مولد الرئيس االمريىك  1924-
  )Bush) (االب(
 مولد املوسيقار أحمد فؤاد حسن 1926-
 مولد املمثل الكوميدى محمد عوض 1932-

 وفيات
وفاة الكاتب الصحفى الثائر اديب اسحق  1884-
 )سورى االصل مرصى اإلقامة(
 وفاة األديب أحمد حسن الزيات 1968-
محمود فوزى وزير الخارجية . وفاة د 1981-
 ملرصى األسبقا
وفاة املمثل االمريىك جريجورى بيك  2003-
)Beck( 

  يونيو 13

  أحداث
كرى مبناسبة ذ(يوم محافظة املنوفية   ____-

  ) حادث دنشواي
 بداية رحلة ابن بطوطة من طنجة للحج 1325-
 ) ميل75000قطع (
كريستوفر كولومبوس مكتشف جزيرة  1502-

 مارتينيك الواقعة ىف جزر الهند الغربية
مهنة الطب ىف " تعاطي"صدور الئحة  1891-

 مرص
نيزك كيري يدمر منطقة واسعة من غابات  1908-

 سيبرييا
  مرص للمرسح والسينامتأسيس رشكة 1925-

  
  
  

 بدء انسحاب القوات األمريكية عن فيتنام 1942-
 الجنوبية

 جالء أخر الجنود اإلنجليز عن منطقة قناة 1956-
 السويس

زيارة جامل عبد النارص إىل يوغوسالفيا  1960-
للمرة الثانية وإجراء مباحثات ىف بريوىن 

 24/6/1960وأستمرت الزيارة حتى 
 اليمن الشامىل بقيادة العقيد إنقالب ىف 1974-

إبراهيم الحمداىن ضد الرئيس عبد الرحمن 
 األرياىن

تصبح " بيونري"مركبة الفضاء األمريكية  1983-
 ة فضائية تجتاز النظام الشمىسبأول مرك

 يلتسني يتوىل رئاسة جمهورية روسيا 1991-

 يونيو12/13
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 فرنسا تعلن أنها ستستأنف تجاربها 1995-
 دىالنووية ىف املحيط الها

اط املخابرات ب وزير العدل املرصى مينح ض2012-
الحربية والرشطة العسكرية حق الضبطية 

 ىقضت محكمة القضاء اإلدار(القضائية 
 )26/6/2012بوقف تنفيذه ىف 

  مواليد
 مولد األديب الروىس بلينسىك 1811-
مولد األديب االيرلندى ويليام ييتس  1865-
)Yeats( 
يدى املرصى عىل مولد املمثل الكوم 1887-

 الكسار
) Ban Ki Moon(مولد بان ىك مون  1944-

كورى (األمني العام لالمم املتحدة الثامن 
 ) جنويب

 وفيات
 34عن (وفاة اإلسكندر االكرب الثالث  -م .ق323

  )Alexander III) (ًعاما

الثائر () Baconin(وفاة ميخائيل باكونني  1876-
 ) الروىس احد مؤسىس مذهب الفوضوية

 وفاة الشيخ أبو الوفا الرشقاوى 1961-
وفاة الكاتب واألديب واملحقق محمد  1964-

 يد العريانعس
وفاة حسن مراد املصور السينامىئ لجريدة  1970-

 مرص الناطقة
اغتيال عامل الذرة املرصى دكتور يحيى  1980-

سه ىف لندن عىل يد ألة حادة عىل رآاملشد ب
 املوساد

ية خالد بن عبد العزيز وفاة ملك السعود 1982-
 وتولية امللك فهد

وفاة الدكتور محمد عبد املعبود الجبيىل  1983-
 )مل الذرة املرصياع(
 وفاة العامل اإلسالمى دكتور محمد سعد 1983-

 ً) عاما80عن (جالل 
 )املوسيقي(وفاة سليامن جميل   1994-
 وفاة زوزو نبيل املمثلة  1996-
 ة صفية املهندسوفاة الرائدة اإلذاعي  2007-
 وفاة املخرج املرسحى سعد اردش  2008-

  يونيو 14

  أحداث
منظمة الصحة (اليوم العاملى للتربع بالدم   ____-

 )العاملية
هزمية جيش النمسا عىل ( موقعة مارنجو 1800-

 )يد نابليون بونابرت
  
  
  

 أول رحلة جوية عرب املحيط األطلنطى 1915-
الربيطانيان قام بها الطياران (دون توقف 

 )جون الكوك وتينت براون
ب و إستقالة اللورد اللنبى من منصبه كمند1925-

 )خلفه هندرسون(سام لربيطانيا ىف مرص 
  أول إجتامع بني هتلر وموسولينى1934-
تأسيس مجلة أخر ساعة عىل يد محمد  1934-

 التابعى

  يونيو13/14
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القوات األملانية تحتل باريس ىف الحرب  1940-
 العاملية الثانية

تنطلق إىل " مارنري" مركبة الفضاء األمريكية 1962-
إلكتشاف مقومات املياه (كوكب الزهرة 

 )بها
الرئيس الفرنىس ديجول يدعو الحكومة  1963-

 الجزائرية املؤقتة للمفاوضة
 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة فضاء 1975-

 إلستكشاف كوكب الزهرة
ر كارت(لقاء القمة األمريىك السوفيتى  1979-

 )إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف
 األرجنتني تستسلم لربيطانيا بعد نزاع 1982-

  يوما حول جزيرة فوكالند74إستمر 
 السيدة سوزان مبارك تسلم نوط الواجب 1988-

 من الدرجة األوىل للدكتور مجدى يعقوب
  تشيلر أول سيدة ترأس الحكومة الرتكية1993-
ك يتسلم جائزة األمم الرئيس حسنى مبار 1994-

 املتحدة للسكان
 حامد نرص أبو زيد والتفرقة ة الحكم برد1995-

 بينه وبني زوجته إبتهال يونس

إنتخاب تابو مبيىك رئيسا لجنوب إفريقيا  1999-
 )خلفا لنلسون مانديال(
  حركة حامس تسيطر عىل قطاع غزة2007-
 صدر حكم املحكمة الدستورية العليا ىف 2012-

طالن انتخاب ثلث أعضاء مجلس مرص بب
الشعب الذين نجحوا عىل املقاعد الفردية 

 ومن ثم حل مجلس الشعب

 مواليد
 )Guevara(مولد الثائر الكوىب ىش جيفارا  1928-
 مولد املخرج واملمثل جالل الرشقاوى 1934-

 وفيات
 ىف )Kleber(مقتل القائد الفرنىس كليرب 1800-

  مرص بيد سليامن الحلبى 
األديب (وفاة عبد الرحمن الكواكبى  1902-

 )والفيلسوف العريب
مخرتع ) (Byrd( وفاة جون بريد 1946-

  ) التليفزيون
 )Waldheim(وفاة كورت فالدهايم  2007-

السابق لالمم املتحدة العام  السكرتري
  ) 4رقم(

  يونيو 15

  أحداث
  توقيع املاجناكارتا ىف إنجلرتا1215-
 بني روسيا وأملانيا  توقيع معاهدة السالم1881-

والنمسا لضامن الدفاع عنها والعمل 
 بالتضامن ىف شئون البلقان

  
  
  
  

 قوات الرشيف حسني تنتزع املدينة من 1916-
 األتراك

الجيش األملاىن يكمل تطويقة لخط ماجينو  1940-
 الدفاعى الفرنىس

 أصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة 1952-
 األخبار اليومية

 يونيو14/15
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ىل القاهرة كوامى نكروما رئيس  وصل إ1958-
وزراء غانا وتباحث مع جامل عبد النارص 

 ىف املسائل التى تهم البلدين
 إفتتاح جامل عبد النارص مؤمتر دول الدار 1962-

 البيضاء ىف القاهرة
 توىل جورج بومبيدو رئاسة الجمهورية 1969-

 الفرنسية
 صدور قرار مؤمتر القمة اإلفريقى الخاص 1974-

 يونيو 15-12مقديشيو (ق األوسط بالرش
1974( 

 إستقالة رئيس جمهورية إيطاليا جيوفاىن 1978-
 )بعد إتهامه بالفساد(ليوىن 

  امللك حسني ملك األردن يتزوج نور الحلبى1980-
 ً أندروبوف يصبح رئيسا لإلتحاد السوفيتى1983-
 بدء العالقات الدبلوماسية بني الفاتيكان 1944-

 وإرسائيل
لجيش الجمهورى اإليرلندى يفجر قنبلة  ا1996-

 وسط مدينة مانشسرت تصيب عرشات اإلنجليز
الكونجرس األمريىك يدين سياسة وأعامل  1999-

 حكومة البشري ىف السودان
أصدر املشري حسني طنطاوى القائد العام  2012-

  رئيس املجلس األعىل للقوات 

ًاملسلحة املرصية إعالنا دستوريا مكمالً        
تحديد سلطات رئيس الجمهورية ومنها ل

إعالن الحرب بعد موافقة املجلس 
 العسكرى

 مواليد
 مولد املوسيقار الرنويجى إدوارد جريج 1843-
)Greig(  
  مولد السياىس املرصى اسامعيل صدقى1875-
 مولد السياىس املرصى الزعيم الوفدى 1876-

 مصطفى النحاس
 لنور مولد السياىس املرصى فخرى عبد ا1881-
 مولد املؤرخ واألديب واملحقق املغرىب 1921-

 الدكتور عبد الهادى التازى

 وفيات
 وفاة الصحفى بشارة تقال احد مؤسىس 1901-

 االهرام
 وفاة األديب والقانوىن محمد لطفى جمعة 1953-
مقتل الشيوعى املرصى املناضل شهدى  1960-

 عطية الشافعى
 وفاة الفريق عزيز عىل املرصى 1965- 

  يونيو 16

  أحداث
 يوم الطفل األفريقى ____-
 اليوم العاملى ملكافحة التصحر والجفاف ____-

  
  
  
  
  
  

  
  بدء اإلحتالل الفرنىس للجزائر1830-
 إخرتع أديسون أول فونوغراف 1888-
 صدور قانون يقىض بإحالة تهـم الصـحافة 1911-

ــت تجـــرى  ــات وكاـن ــة الجناـي   إىل محاكـم
  

  يونيو15/16
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لك أمام محاكمة الجنح محاكمتها قبل ذ        
 )ىف مرص(
 إستسالم الحامية الرتكية ىف جدة للقوات 1916-

 العربية
  إعرتاف مرص بجمهورية الصني الشعبية1956-
 وزير الخارجية السوفيتية يعرض متويل 1956-

 مرشوع السد العاىل
 الواليات املتحدة األمريكية واليابان 1958-

 ن النووىتوقعان إتفاقا تتعهدان فيه بالتعاو
 إطالق مركبة فضاء سوفيتية تحمل فالنتينا 1963-

 أوىل رائدة فضاء ىف العامل
 الرئيس حسنى مبارك يتسلم الدكتوراه من 1992-

  جامعة أكيدا اليابانية
 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية من 1996-

 مدينة اإلنتاج اإلعالمى

 رانيا علواىن تبدأ ىف حصد ميداليات 1997-
 باحة الذهبية ىف دورة بارىالس

 إجراء انتخابات رئاسة جمهورية مرص ىف 2012-
جولة اإلعادة بني محمد مرىس وأحمد 

 شفيق

 مواليد
  مولد األديب محمود تيمور1894-
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد .  مولد د1937-

استاذ (عضو املجمع العلمى املرصى 
  )الزراعة

 وفيات
 ى عىل إسامعيل وفاة املوسيقار املرص1974-
  وفاة سعد الصدر رائد فن الخزف ىف مرص1986-
  وفاة الناقد الدكتور عبد القادر القط2002-

  يونيو 17

  أحداث
 دخول الجيش املرصى دمشق حيث 1832-

 إتخذها إبراهيم باشا مقرا لحكومة الشام
العيد ( إستقالل أيسلنده عن الدمنارك 1944-

 وإعالن الجمهورية) الوطني
 صدرت معاهدة الدفاع املشرتك بني الدول 1953-

 العربية
 القوات السوفيتية تخمد ثورة عامل أملانيا 1953-

 الرشقية
 فجرت الصني الشعبية أول قنبلة 1967-

 أيدروجينية
  
  
  

 الواليات املتحدة األمريكية واليابان يتفقان 1971-
 عىل إعادة جزر أوكيناوا اليابانية

 رجال 5، إعتقال ت تفجر فضيحة ووترجي1972-
ولون اقتحام مكتب الحزب اكانوا يح

الدميقراطى مبجمع ووترجيت السكنى 
ىف عهد (لوضع اجهزة تسجيل  بواشنطن

 )الرئيس ريتشارد نيكسون
الرئيس مبارك يفتتح املحطة األرضية  1984-

لإلتصال بالقمر الصناعى لدول املحيط 
 الهندى

 يونيو16/17
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سطرالب  الرئيس مبارك يتسلم ميدالية اال1987-
السعودية من سلطان سليامن عبدالعزيز 

 )رائد الفضاء السعودي(
 لكرة القدم ىف 15 إفتتاح كأس العامل الـ 1994-

 أمريكا
 الرئيس مبارك يفتتح قناطر إسنا 1995-
أعلن الرئيس مبارك إكتامل مدينة اإلنتاج  2002-

اإلعالمى وإفتتاح مجمع مبارك العاملى 
ة الدولية لإلعالم لالستديوهات واالكادميي

إعالم بال حدود بكل لغات "تحت شعار 
 "العامل لكل أنحاء العامل

صدر إعالن دستورى مكمل ىف مرص  2012-
أصدره (لتحديد سلطات رئيس الجمهورية 

املجلس األعىل للقوات املسلحة ونرش 
 )بالجريدة الرسمية

 إجراء انتخابات رئاسة 2012 يونيو 17، 16 2012-
ىف جولة اإلعادة بني محمد جمهورية مرص 

 مرىس وأحمد شفيق

 مواليد

  ميالد القاريء الشيخ مصطفى إسامعيل 1905-
محمد مصطفى الربادعى مدير .  مولد د1942-

 وكالة الطاقة الذرية األسبق

 وفيات
مقتل عثامن بن عفان الخليفة الراشد  656  -

  هجرية35 ذو الحجة 18الثالث 
 جوزيف إديسون وفاة الكاتب اإلنجليزى 1719-
)Edisson(  
 )سليامن الحلبى(إعدام قاتل كليرب  1800-
 Von(وفاة مصمم الصواريخ فون براون  1977-

Braun(  
 وفاة املثال املرصى فتحى محمود  1981-
 وفاة عامل البحار املرصى حامد جوهر 1992-
وفاة الداعية اإلسالمى الشيخ محمد متوىل  1998-

  الشعراوى
ري نايف بن عبد العزيز وىل عهد وفاة األم 2012-

  اململكة العربية السعودية ووزير الدفاع
وفاة املفكر والكاتب املرصى وأستاذ علم  2012-

  االجتامع والسياسة دكتور أنور عبد امللك

  يونيو 18

  أحداث
 القوات اإلنجليزية تستوىل عىل مدينة 1756-

  كلكتا بالهند
 عىل  أعلنت الواليات املتحدة الحرب1812-

  )1812بداية حرب عام (بريطانيا 
 إنعقاد املؤمتر العرىب ىف باريس لبحث 1813-

  )من سلطان تركيا(مطالب سوريا ولبنان 
  
  
  

هزمية نابليون بونابرت أمام ( معركة واترلو 1815-
  )جيوش ولنجنت ودول أوربا

الجرنال ديجول يدعو الفرنسيني ملواصلة  1940-
  )من راديو لندن(الحرب ضد أملانيا النازية 

 الواليات املتحدة األمريكية واململكة 1951-
السعودية يوقعان إتفاقا للدفاع والتعاون 

  املشرتك

  يونيو17/18
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إعالن النظام الجمهورى وإلغاء النظام  1953-
ومحمد ) عيد الجمهورية(امللىك ىف مرص 

  نجيب أول رئيس لجمهورية مرص
  إتفاق مرص وبريطانيا عىل الجالء عن مرص 1954-
جالء القوات الربيطانية النهاىئ عن مرص  1956-
رفع جامل عبدالنارص العلم ) (عيد الجالء(

  )املرصى عىل أرض القنال
يتى فالرئيسان األمريىك كارتر والسو 1979-

   ىف فينا2بريجنيف يوقعان إتفاق سولت 
 صدور العدد األول من الطبعة الدولية 1984-

  لألهرام ىف العاصمة الربيطانية لندن
   املؤمتر الدوىل ملناهضة التفرقة العنرصية1984-
  )عربسات( إطالق قمر اإلتصاالت العرىب 1985-
العثور عىل مومياوات نادرة ىف قرص  1992-

  العينى
  نتينياهو يتوىل رئاسة الوزارء ىف إرسائيل 1996-

  
  
  
  
  

الرئيس حسنى مبارك يعلن إكتامل مدينة  2002-
توبر خالل  أك6اإلنتاج اإلعالمى مبدينة 

  إحتفاالت عيد اإلعالميني
توقيع إتفاق املصالحة الوطنية والسالم  2005-

 السودان بالقاهرة بحضور ىفالشامل 
  الرئيسني مبارك والبشري

ً تعيني األمري سلامن بن عبد العزيز وليا 2012-
ًللعهد ىف اململكة العربية السعودية خلفا 

  لألمري نايف بن عبد العزيز

 مواليد
 مولد استاذ الفلسفة وعلم االجتامع 1929-

األديب االملاىن جورجى هابرماس 
)Habermas(  

 وفيات
  وفاة املؤرخ عبد الرحمن الجربىت1822-
 وفاة األديب الربيطاىن صموئيل بتلر 1902-
)Butler(  
 وفاة األديب الروىس مكسيم جورىك 1936-
)Gorkey(  
يخ  وفاة الداعية والعامل ونابغة االدب الش1999-

 عىل الطنطاوى السورى األصل

  يونيو 19

  أحداث
 منع الكونجرس األمريىك الرق ىف جميع 1862-

  أنحاء الواليات املتحدة األمريكية
 وصول متثال الحرية من فرنسا إىل مدينة 1885-

  نيويورك
  
  

 الواليات املتحدة األمريكية تدخل الحرب 1917-
  العاملية األوىل ىف صف الحلفاء

قلت الحكومة البولندية ىف املنفى من إنت 1940-
  باريس إىل لندن

  قوات الحلفاء وفرنسا الحرة تدخل دمشق 1941-
 إنتهاء املرحلة الثانية من جالء القوات 1955-

الربيطانية عن منطقة القنال وتسليم مرص 

 يونيو18/19
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 منشأة والبدء ىف تنفيذ املرحلة الثالثة 15
  وفقا لإلتفاقية

غاء إتفاقيتها مع وإل(إستقالل الكويت  1961-
  )1899إنجلرتا 

تنحية أحمد بن بيال رئيس جمهورية  1965-
  الجزائر وتعيني هوارى بومدين خلفا له

 تشكيل وزارة جديدة ىف مرص برئاسة 1967-
  جامل عبدالنارص

 ويليام روجرز وزير الخارجية األمريىك 1970-
يتقدم مببادرة سالم ملشكلة الرشق األوسط 

  )1970 يوليو 23ىف توافق عليها مرص (
 إستقالة هارولد ويلسون وإنتخاب إدوارد 1970-

  هيث رئيسا لوزارء بريطانيا
ولة إعتداء قام بها اإلرسائيليون عىل امح 1975-

  املسجد األقىص
   صدور قرار مبنع ختان اإلناث مبرص1994-

أنهت القوات السورية املوجودة ىف لبنان  2001-
واملناطق حظر إعادة إنتشارها ىف بريوت 

املحيطة بها وفقا لإلتفاق بني القيادتني 
  السورية واللبنانية

 مواليد
  )Pascal(مولد الكاتب الفرنىس باسكال  1623-
 مولد األديب عىل ادهم 1897-
مولد الكاتب والدبلوماىس واإلعالمى  1932-

 املرصى حسني أحمد امني

 وفيات
وفاة كامل الدين حسني عضو مجلس  1999-

 ورة، والوزير السابق ىف مرصقيادة الث
وفاة املؤلف املوسوعى اللبناىن منري  1999-

 البعلبىك

  يونيو 20

  أحداث
 اليوم العاملى لالجئني ____-
 ميثاق ملعب التنس املجاور لقرص فرساى 1789-
 )اثناء الثورة الفرنسية(
 إندالع الحرب االهلية ىف أفغانستان عقب 1863-

 وفاة ملكها الشاه محمد
 القبض عىل سعد زغلول بتهمة تكوين 1883-

جمعية رسية إلغتيال عمالء اإلحتالل 
 سميت جمعية اإلنتقام

  إنتهاء ثورة الدروز ىف سوريا1927-
  
  
  

 ليبيا والسودان يتفقان عىل تخطيط 1934-
 الحدود بينهام

 بدء العمل بالدويتش مارك بعد إلغاء 1948-
 الرايخس مارك ىف أملانيا الغربية

 بدء التحقيق ىف قضية األسلحة الفاسدة 1950-
 التى أستخدمت ىف حرب فلسطني

ىف ( إنشاء أول إذاعة إقليمية ىف مرص 1954-
 )األسكندرية

 اإلتفاق السوفيتى األمريىك إلنشاء خط 1963-
تليفوىن مبارش بني رئيس وزارء اإلتحاد 

الخط (السوفيتى ورئيس الواليات املتحدة 
 )الساخن

  يونيو19/20
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تسلم قاعدة هويلس (ء ىف ليبيا  عيد الجال1970-
 )األمريكية وتسميتها عقبة بن نافع

  توىل مناحم بيجني رئاسة وزراء إرسائيل1977-
الرئيس العراقى صدام حسني يعلن  1982-

إنسحاب القوات العراقية من األراىض 
 اإليرانية إىل الحدود الدولية

 إتفاقية لتطبيع العالقات التجارية بني 1990-
  املتحدة واإلتحاد السوفيتىالواليات

إختيار برلني عاصمة لدولة أملانيا املوحدة  1991-
 بعد إنهيار الشيوعية

 إتفاق أحزاب تشكوسلوفاكيا عىل قسمة 1992-
 عاما 74بعد (البالد إىل تشيكا وسلوفاكيا 

 )من الوحدة
الهند ترفض التوقيع عىل معاهدة حظر  1996-

 التجارب النووية

 مواليد
لد املوسيقار الفرنىس جاك اوفينباخ مو 1819-
)Offenbach( 

عبد الرزاق عبد الفتاح رئيس . د.مولد ا 1919-
 عضو املجمع -جامعة حلوان األسبق

 العلمى املرصى
محمود محفوظ وزير الصحة . مولد د 1923-

 األسبق

 وفيات
السادس  اغتيال قيرص روسيا نقوال 1605-
)Nicolas VI( 
ابع ملك إنجلرتا وتوىل وفاة ويليام الر 1837-

 )William IV(امللكة فيكتوريا العرش 
وفاة ملك افغانستان الشاه محمد ونشوب  1863-

 الحرب االهلية فيها
وفاة الدكتور عبد الرزاق السنهورى اكرب  1971-

 فقيه قانوىن ىف مرص
 انتحار االديبة املرصية اروى صالح 1997-
 الـلـهد وفاة الداعية اإلسالمى الشيخ عب 2002-

 شحاته
وفاة الشاعرة العراقية نازك املالئكة  2007-

 ً عاما84بالقاهرة عن 

  يونيو 21

  أحداث
) أول صالة جمعه( إفتتاح األزهر للصالة 972  -

  ) هـ الجمعه361 رمضان 6(= 
 إفتتاح قناة كييل التى تربط بحر البلطيق 1895-

  ببحر الشامل
ملان  حكومة إسامعيل صدقى تعطل الرب1930-

 شهرا
  القوات األملانية تدخل مدينة طربق1942-

 رؤساء 7 زار جامل عبد النارص ليبيا مع 1970-
دول عربية واشرتكوا ىف االحتفاالت بالجالء 

 "هويلس"من القاعدة األمريكية 
 شخصا 50000 زلزال مدمر ىف إيران يقتل 1990-

 ويرشد مئات اآلالف
عظميا هيكال (علامء اآلثار يكتشفون  1990-

 ) عاما بالقرب من األهرام4600عمره 

 يونيو20/21
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 إنسحاب القوات السوفيتية من 1991-
 22تشيكوسلوفكيا بعد أن متركزت فيها 

 عاما
 إنتخاب بوريس يلتسن رئيسا لإلتحاد 1991-

 السوفيتى
 إفتتاح مهرجان القراءة للجميع بقرية 1992-

 الرباجيل املرصية

 مواليد
 بمولد املمثل سليامن نجي 1892-
مولد الفيلسوف الوجودى الفرنىس جان  1905-

  )Sartre(بول سارتر 
 مولد املطرب عبد الحليم حافظ 1929-
مولد الكاتبة الفرنسية فرانسوا ساجان  1935-
)Sagan(  

 وفيات

وفاة املفكر اإليطاىل ماكيافيلىل  1527-
)Mackeavelli( 
  وفاة الزعيم السوداىن محمد أحمد املهدى 1885-

اة املوسيقار الروىس رميسىك وف 1908- 
  )Rimsky-Korsakov(كورساكوف 

وفاة الدكتور أحمد سوكارنو رئيس  1970-
 ًجمهورية إندونيسا سابقا

 وفاة الشاعر املرصى صالح جودت 1976-
 )املوسيقار اللبناين(وفاة عاىص الرحباىن  1996-
وفاة املمثلة سعاد حسنى بعد سقوطها  2001-

 من احد مباىن لندن
اغتيال جورج حاوى الزعيم السابق 2005- 

للحزب الشيوعى اللبناىن باستخدام قنبلة 
 .كانت تحت مقعد سيارته

  يونيو 22

  أحداث
بني السلطان العثامىن (عقد معاهدة إشنار  1523-

 )سليامن القانوىن والنمسا
 تنازل نابليون عن العرش للمرة الثانية بعد 1815-

 هزميته ىف موقعة ووترلو
 قوات الرشيف حسني تنتزع مكة من 1916-

 األتراك
 أعلن هتلر الحرب عىل اإلتحاد السوفيتى 1941-
 )عملية باربريوزا(ىف الحرب العاملية الثانية (

  
  
  
  
  

 وافق مجلس األمة عىل مرشوع القانون 1961-
الخاص بتنظيم األزهر وتطويره كجامعة 
مرصية تهتم بالعلوم الحديثة باإلضافة إىل 

 يعة والفقه اإلسالميةعلوم الرش
 إنقالب ىف اليمن يطيح بنظام الرئيس 1969-

 قحطان الشعبى
مع الرئيس اليوغوسالىف  النارص  إجتامع عبد1970-

تيتو ىف أسوان ومحادثات حول دور الدول غري 
 املنحازة ىف املوقف الدوىل

  يونيو21/22
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عاد رواء الفضاء ىف محطة سكاى الب إىل  1973-
وران حول  يوما من الد28األرض بعد 

 األرض
  إلغاء عقوبة اإلعدام ىف كندا1973-
  بدء إزالة سور برلني1990-
 إنعقاد قمة عربية طارئة دعا إليها الرئيس 1996-

 6حسنى مبارك باألسكندرية ألول مرة منذ 
 سنوات

 مواليد
  )Mazzini(مولد الزعيم اإليطاىل مازينى   1805-

مولد املوسيقار اإليطاىل بوتشينى   1858-
)Pucceni(  

 وفيات
وفاة كامل أبو السعادات الغطاس املرصى  1984-

 العاملى الشهري
وفاة الكاتب الصحفى أحمد الصاوى  1989-

) 1945 _1934صاحب مجلتى (محمد 
 1952ورئيس تحرير االهرام من اغسطس 

 1957 حتى يوليو
 وفاة املخرج السينامىئ صالح ابوسيف 1996-
ر الدين النائب وفاة املستشار عىل نو 2001-

 ً) عاما80عن (العام األسبق ىف مرص 
 وفاة األديب العرىب ألبري قصريى 2008-

  يونيو 23

  أحداث
  يوم األمم املتحدة للخدمة العامة____-
 عقد إتفاقية نورمربج بني اإلمرباطورية 1650-

 الروسية والسويد
  صدور دستور الجمهورية الفرنسية1795-
 امس ملكا عىل بريطانيا تتوبج جورج الخ1911-
 فرنسا تتنازل لرتكيا عن ميناء األسكندرونة 1939-

 السورى
 إستفتاء الشعب ىف مرص إلنتخاب رئيس 1956-

إنتخاب جامل عبد النارص (الجمهورية 
 واملوافقة عىل -رئيس لجمهرية مرص 

 ىلالدستور وتوىل عبد النارص رئاسة الوزارء إ
  رئاسة الجمهوريةبجان

امع عبد النارص مع الرئيس السوفيتى  إجت1967-
 نيكوالى بودجورىن

  
  

 تحطم طائرة هندية قبالة ساحل إيرلندا 1985-
 329ومقتل 

 إنعقاد مؤمتر دوىل بباريس ملكافحة مرض 1986-
 اإليدز

  إنهيار أرىض كبري ىف تركيا1988-
  إلغاء منصب رئيس الوزراء ىف إيران1989-
يزابيث الثانية  مبارك يجتمع مع امللكة إل1991-

ىف القرص امللىك واإلعالن رسميا عن الغاء 
 مليون دوالر من إجامىل ديون بريطانيا 550

 عىل مرص تنفيذا إتفاق نادى باريس
  أول مهرجان للسينام العربية ىف باريس1992-

 مواليد
مولد الفيلسوف اإليطاىل جيوفاىن باتيستا  1668-

  )Vico(فيكو 

 يونيو22/23
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هدى شعراوى مؤسسة الحركة مولد  1879-
  النسائية ىف مرص

ملك ) إدوارد الثامن(مولد دوق وندسور  1894-
 Edward VIII, the Duke of(بريطانيا 

Windsor( 
مولد آالن تيورنج عامل الرياضيات اإلنجليزى  1912-

 (Turing Alan)ومن رواد نظرية الكمبيوتر
 )7/6/1954ًتوىف منتحرا ىف (

 ر املرصى امل دنقلمولد الشاع 1940-

 وفيات
مرصع االبن الثاىن النديرا غاندى  1980-
 ىف حادث طائرة) سانجاين(
مكتشف لقاح  )Salk(وفاة جوناس سالك  1995-

 شلل االطفال
 وفاة املخرج عاطف الطيب 1995-

  يونيو 24

  أحداث
 األسكتلنديون يهزمون اإلنجليز ىف معركة 1314-

 كتلنداسابانوكبرين ويعلنون إستقالل 
  تم إعالن أول دستور للجمهورية ىف فرنسا1739-
إنتصار مرص بقيادة ( معركة نصيبني 1839-

 )إبراهيم باشا عىل تركيا
 توىل الخديوى محمد توفيق باشا حكم 1879-

 مرص
 اإلتحاد السوفيتى وأفغانستان يوقعان 1931-

 معاهدة عدم إعتداء
 قوات املحور بقيادة روميل تدخل حدود 1942-

 مرص الغربية
 وكيناواا القوات األمريكية تحتل جزر 1945-
تم ( حصار برلني بواسطة اإلتحاد السوفيتى 1948-

فك حصار اإلتحاد السوفيتى لربلني الغربية 
 )1949 مايو 12ىف 

 إىل ىس وصول الرئيس األثيوىب هيالسال1959-
 القاهرة

  
 
 

 بني 1954 فض حلف البلقان املعقود عام 1960-
 يوغوسالفيا وتركيااليونان و

الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم يعلن أن  1961-
 الكويت جزء ال يتجزأ من العراق

 فرنسا تطلق أول رائد فضاء فرنىس جان 1982-
 ليكريتيان

 وزارة جديدة ىف إيطاليا برئاسة فرانشيسكو 1985-
 سيجا

  حزب العمل اإلرسائيىل يعود للحكم1992-
 نيجرييا تعتقل الرئيس السطات العسكرية ىف 1994-

 املنتخب منصور أبيوال
 إلغاء قرار وزير الصحة املرصى مبنع ختان 1997-

 البنات
حسنى مبارك يفتتح كوبرى املنيب والجزء  1998-

 420األول من الطريق الدائرى الذى تكلف 
 مليون جنيه

 طائرات حلف األطلنطى تبدأ غاراتها عىل 1999-
 يوجوسالفيا

 جمهورية مرص حمد مرىس برئاسةم.  فوز د2012-
 العربية ىف جولة اإلنتخابات الثانية

 تنازل الشيخ حمد أمري قطر عن الحكم 2013-
 ألبنه متيم

  يونيو25/26
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 مواليد
مولد القائد والسياىس الربيطاىن كتشرن  1850-
)Kitchener(  
مولد املسترشق اإلنجليزى واللبناىن االصل  1886-

 فيليب حتى
 ميالد حنا. مولد د 1924-

  

 وفيات
اغتيال الرئيس الفرنىس األسبق ساديه  1894-

  )Carnot( جورج كارنوه
مقتل رئيس اليمن الشامىل األسبق أحمد  1977-

 حسني الهاشمى
وفاة السياىس البعثى السورى ميشيل  1989-

 عفلق

  يونيو 25

  أحداث
 وقعت إنجلرتا مع الدول املشاركة ىف مؤمتر 1882-

ة  املخصص لبحث القضي- األستانة الدوىل 
تعهد فيه الدول ( ميثاق النزاهة -املرصية 

باالمتناع عن إحتالل أى جزء من مرص 
وبعدها بأيام بدأت إنجلرتا برضب 

 )األسكندرية
 تأسيس البنك االهىل املرصى بالقاهرة 1898-
 )برأسامل مليون جنيه أسرتليني(
 إختيار الهاى مركزا ومقرا ملحكمة العدل 1920-

 الدولية
ود يؤلف وزارته األوىل ىف مرص  محمد محم1928-

  النحاسة مصطفىرابعد إقالة وز
 حسنى الزعيم يعلن نفسه رئيسا مع 1949-

 سوريا
أغارت كوريا (بدء الحرب الكورية  1950-

الشاملية عىل كوريا الجنوبية والواليات 
املتحدة ترسل قوات للدفاع عن كوريا 
  الجنوبية التى انقسمت إىل شطرين بعد

  
  
  

  
العاملية الثانية وصدور قرار مجلس األمن  الحرب 

 )بوقف القتال ىف كوريا
 جامل عبد النارص وبابا الكرازة يفتتحان 1968-

 الكاتدرائية املرقسية الجديدة
 إستقالة وزير الخارجية األمريكية األسبق 1982-

 )تزلخلفه جورج شو(ألكسندر هيج 
 لورد كارينجتون يتوىل رسميا منصب 1984-

 م حلف األطلنطىسكرتري عا
بدء الحرب األهلية ىف يوجوسالفيا ىف  1991-

أعقاب إعالن كرواتيا وسلوفينيا إستقاللهام 
 عن يوجوسالفيا

إفتتاح املؤمتر السنوى العاملى للوقاية من  1992-
 اإلدمان

 إنفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية 1996-
بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية 

 ) أمريكيا385 وإصابة 23 مقتل(
 إفتتاح املكتبة الربيطانية الجديدة ىف لندن 1998-

املكتبة (بعد إنتقالها من مبناها القديم 
 ) مليون مجلد12تتسع 

 يونيو24/25
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 مواليد
مولد األديب السورى خري الدين الزركىل  1893-
 )مؤلف كتاب اإلعالم(
 ميالد الصحفى مكرم محمد أحمد 1935-

 وفيات
وسيقار والكاتب االملاىن ارنست وفاة امل 1882-

 )Hoffmann(هوفامن 
  وفاة املؤرخ اللبناىن يوسف إبراهيم يزبك 1982-

وفاة الدكتور محمد محمود عبد القادر  1989-
 .رائد علم الكيمياء ىف مرص

عبد املجيد عابدين شيخ علامء . رحيل د 1991-
 السودان ىف مرص

 وفاة املعلق الرياىض عادل رشيف 1992-
وفاة مستكشف البحار الفرنىس جان إيف  1997-

 )Caustou(كوستو 
وفاة الناقد املرسحى واملرتجم والكاتب  2008-

 الصحفى سامى خشبه

  يونيو 26

  أحداث
 اليوم الدوىل لألمم املتحدة ملساندة ضحايا ____-

 التعذيب
  اليوم العاملى ملكافحة املخدرات____-
اء الحرب أثن( بدء حرب األيام السبعة 1862-

 )األهلية األمريكية
خلع الخديو إسامعيل من حكم مرص  1879-

ابن إبراهيم ابن (وتعيني محمد توفيق 
 )محمد عىل باشا

امللك فؤاد ملك مرص يوقف الحياة النيابية  1928-
 )حتى العام التاىل(
بريطانيا واإلتحاد السوفيتى ينذران إيران  1941-

 بإتباع سياسة الحياد
 ميثاق هيئة األمم بسان توقيع 1945-

 فرانسيسكو
إنتخاب حسنى الزعيم رئيسا للجمهورية  1949-

امام 1949 اغسطس 14حتى (السورية 
إنقالب عسكرى مناهضة له بزعامة العقيد 

 )الحناوى سامى

إستقالل اإلقليم الشامىل لجمهورية  1960-
 )الصومال الربيطاىن(الصومال 

م أعلنت مدغشقر إستقالل تحت اس 1960-
 ماالجاىش

 إعالن إستقالل جيبوىت 1977-
وضع حجر األساس ملرشوع إحياء مكتبة  1982-

 األسكندرية الجديدة
نجاة الرئيس املرصى محمد حسنى مبارك  1995-

بابا يوم الحرس اولة اغتيال ىف أديس اىف مح
 الجمهورى ىف مرص

أعلن الرئيس األمريىك بيل كلينتون عن  2000-
 أمريىك بريطاىن توصل فريقى بحث علمى

إىل وصف تركيب خريطة الجينوم البرشى 
 فيام وصف بأنه إنجاز علمى هام

 محكمة القضاء اإلدارى ىف مرص ت قض2012-
بوقف قرار وزارة العدل مبنح ضباط 
املخابرات الحربية والرشطة العسكرية حق 

 13/6/2012الضبطية القضائية الصادر ىف 
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 مواليد
  ريكية بريل بكمولد االديبة األم 1892-

Buck 6/3/1973(وفاتها( 
مولد الدكتور حسن توفيق استاذ إدارة  1925-

 االعامل
مولد الكاتب الربيطاىن كولن ويلسون  1931-
)Wilson(  
 مولد الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان 1938-

  السابقرئيس الجمهورية

 وفيات
 إعدام رئيس اليمن الجنوىب سامل ربيع 1978-
سيد .  رائد علم االجتامع املرصى دوفاة 1989-

 عويس
وفاة الدكتور جامل الدين الفندى رائد  1998-

 علم الفلك
  وفاة الكاتب الصحفى أحمد نافع 2002-
وفاة مغنى البوب االمريىك مايكل  2009-

  ) ً عاما51عن ) (Jackson(جاكسون 

  يونيو 27

  أحداث
 القوات الربيطانية تحتل القاهرة 1801-
 ور األحكام ىف حادث دنشواىصد 1906-
 إعالن الدستور ىف تايالند 1932-
 الحلفاء يحررون مدينة شريبورج الفرنسية 1944-
وسيط األمم املتحدة برنادوت يوىص  1948-

الهيئة بتكبري املساحة املخصصة للعرب عىل 
حساب املساحة املخصصة إلرسائيل ىف 

 فلسطني
الكورية تدخل الواليات املتحدة ىف الحرب  1950-

الذى وصف بأنه عمل بوليىس لتأييد األمم 
 املتحدة

أعلنت إرسائيل ضم القدس إداريا وسياسيا  1967-
 إلرسائيل ومتسكها بالقدس عاصمة إلرسائيل

إنتخاب أنطونيو رامالو رئيسا للجمهورية  1976-
 ىف الربتغال

  
  
  

إطالق مركبة فضاء سوفيتية عليها رائدى  1978-
 )ىروىس وبولند(فضاء 

 سوزان مبارك تفتتح مكتبة مدينة نرص 1987-
إنسحاب أخر جندى روىس من  1991-

 تشكوسلوفاكيا
حمد بن خليفة أمري قطر ينحى والده  1995-
 عن الحكم ويتوىل إمارة قطر) خليفة(

 مواليد
مولد االديبة األمريكية العمياء الصامء  1880-

 )Keller(هيلني كيلر 
 امل الدين الشيالمولد املؤرخ املرصى ج 1911-

 وفيات
 وفاة الشاعر العراقى أحمد الصاىف النجمى 1977-
وفاة كارل فورمان الكاتب واملنتج واملخرج  1984-

 السينامىئ االمريىك
 وفاة الفنان عبد السالم محمد 1992-

 يونيو26/27
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 وفاة الشاعر الغناىئ مأمون الشناوى 1994-
وفاة املسترشق الفرنىس جاك بريك  1995-
)Berque( 
ليمون  وفاة املمثل االمريىك جاك 2001-
)Lemmon(  

 وفاة املطرب محرم فؤاد 2002-
أرشف مروان زوج كرمية جامل . وفاة د 2007-

عبد النارص اثر حادث سقوطه من الطابق 
 الخامس ىف لندن

  يونيو28

  أحداث
 إفتتاح املحاكم املختلطة ىف مرص 1875-
تنفيذ أحكام حادث دنشواى بالشنق  1906-

ألشغال الشاقة والجلد داخل قرية وا
 دنشواى

حادث إغتيال األرشيدوق فرانتز فرديناند  1914-
الرشارة األوىل للحرب (وارث عرش النمسا 

 )العاملية األوىل
تأسيس عصبة األمم التى اختريت جنيف  1919-

 مقرا لها
ىف نهاية الحرب (توقيع معاهدة فرساى  1919-

 )العاملية األوىل
 األمري رينيه حاكام إلمارة موناكوتنصيب  1949-
إستقالة حكومة الهالىل ىف مرص وحسني  1952-

 رسى يؤلف الوزارة
الرئيس األمريىك أيزنهاور يفتح املركز  1957-

 اإلسالمى ىف واشنطون
جامل عبد النارص يزور يوغسالفيا ويجتمع  1958-

 بتيتو
إستقالل جزيرة سيشل باملحيط الهندى  1976-

 عاما162اىن دام بعد حكم بريط
  
  
  

حسنى مبارك يفتتح مؤمتر القمة اإلفريقى  1993-
 بالقاهرة وقد تم إنتخاب مبارك 29الـ 

 رؤساء 8باإلجامع رئيسا للدورة الجديدة و
 نواب وإعادة إنتخاب سامل أحمد سامل أمينا

 مواليد
 Henry(مولد هرنى الرابع ملك بريطانيا  1491-

IV( 
  )Rubens(وبنز مولد الرسام بيرت ر 1577-
مولد الفيلسوف الفرنىس جان جاك روسو  1712-
)Rousseau(  

مولد الكاتب اإليطاىل برياند يللو   1867-
)Pirandello( 
 مولد عباس محمود العقاد 1889-
مولد املوسيقى املرسحى االمريىك ريتشارد  1902-

  )Rodgers( رودجرز
مولد الكاتب واألديب املرصى أحمد عباس  1926-

  حصال
 مولد األديب والرواىئ املرصى ثروت اباظة 1927-
 .د .مولد املفكر اإلسالمى واستاذ القانون ا 1930-

وزير الشباب (أحمد كامل ابو املجد 
 ) واإلعالم السابق ىف مرص

 نيو يو27/28
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 وفيات
وارث (اغتيال االرشيدوق فرانز فراناند  1914-

اغتيال االرشيدوق فرانتز . عرش النمسا
رش النمسا ىف ساراييفو وارث ع(فرديناند 

) الرشارة األوىل للحرب العاملية األوىل
)Archduke Franz Ferdinand of 

Austria(  

  يونيو 29

  أحداث
تنفيذ حكم اإلعدام شنقا ىف شهداء حادث  1906-

 1906 يونية 13دنشواى الذى وقع ىف 
حسني عىل محفوظ، يوسف حسن سليم، (

 )سامل ومحمد درويش زهران السيد عىل
الكومنفورم يطرد يوجوسالفيا من عضويته  1948-

 وينقل مقره من بلغراد إىل بوخاريست
بدأت دولة جنوب إفريقيا ىف تطبيق  1949-

 برنامج التمييز العنرصى
اإلعتداء عىل الدكتور عبد الرزاق  1954-

السنهورى رئيس مجلس الدولة ىف مكتبة 
 )يوليو23ثورة (ملعارضة 

لوطنى املرصى ىف املؤمتر إقرار امليثاق ا 1962-
 الوطنى القومى الشعبى

القاذفات األمريكية ترضب ألول مرة  1966-
 عاصمة فيتنام الشاملية هانوى بالقنابل

 تهويد(قامت إرسائيل بضم شطرى القدس  1967-
 )القدس الرشقية

زيارة جامل عبد النارص إىل موسكو وأجرى  1970-
محادثات مع القيادة السوفيتية حول 

وقف الدوىل عامة مع الرتكيز عىل املوقف امل
 ىف الرشق األوسط

حسنى مبارك يتقلد الدكتوراه الفخرية من  1999-
 جامعة جورج واشنطن

 ىف حادث غرق عبارة 470 مقتل 2000-
  أندونيسية قبالة سواحل جزر امللوك

برشم ) 11( إنعقاد قمة اإلتحاد اإلفريقى 2008-
 53رضها ح(الشيخ بجمهورية مرص العربية 

رئيس دولة وحكومة وبحثت األزمة 
الغذائية العاملية وإتخاذ الخطوات إنشاء 
حكومة اإلتحاد اإلفريقى وإقامة الواليات 

 يونيه 29رشم الشيخ من (املتحدة اإلفريقية 
  )2008 أول يوليو –
محمد مرىس يصىل الجمعة ىف األزهر .  د2012-

بعد إنتخابه رئيسا لجمهورية مرص، ويقسم 
يمني الدستورى ىف خطاب له أمام جموع ال

الشعب والثوار مبيدان التحرير بالقاهرة ىف 
مليونية دعت إليها تيارات اإلسالم السياىس 

  ىف مرص
  مواليد

 ميالد فنانة الرقص الشعبى فريدة فهمى  1940-
 وفيات
 (Soerl) وفاة املؤرخ الفرنىس الربت سورل  1906-
   (Klee) كىلوفاة الرسام السويرسى بول 1940-
وفاة املوسيقار والسياىس البولندى جان  1941-

  (Paderewski)بادروسىك 
اغتيال الرئيس الجزائرى محمد بوضياف  1992-
 ً)عاما 72 عن(

 يونيو28/29
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  يونيو 30

  أحداث
 بدء ثورة العراقيني عىل اإلحتالل اإلنجليزى 1919-
إنجلرتا متنح العراق إستقالال مرشوطا يثري  1930-

يني حيث تحتفظ ببعض غضب العراق
 عاما25اإلمتيازات ملدة 

هاجم (ليلة الكريستال ىف أملانيا النازية  1934-
النازيون فيها منازل ومتاجر اليهود 

 )املعارضني
  )زائري سابقا(إستقالل الكونجو كينشاسا  1960-
إقرار امليثاق الوطنى املرصى ىف املؤمتر  1962-

  الوطنى للقوى الشعبية
 وف للشمس خالل القرن العرشينأطول كس 1971-
أصبحت فيجريس جادونري أول سيدة  1980-

 ترأس جمهورية أيسلندا
 انتهاء التفرقة العنرصية ىف جنوب إفريقيا 1991-
محمد مرىس . الرئيس املرصى املنتخب د 2012-

يحلف اليمني الدستورية أمام الجمعية 
  العمومية للمحكمة الدستورية العليا

محمد مرىس . رصى املنتخب دالرئيس امل 2012-
ًيلقى خطابا أمام ممثىل الشعب املسئولني 
والنقابات املهنية ىف احتفالية بالقاعة 
الكربى بجامعة القاهرة مبناسبة تنصيبه 

  ًرئيسا لجمهورية مرص العربية
محمد مرىس رئيس جمهورية مرص . د 2012-

العربية املنتخب يتسلم السلطة إلدارة 
 العسكرى بعد انتهاء البالد من املجلس

املرحلة اإلنتقالية بقيادة املشري محمد 

حسني طنطاوى منذ تنحى الرئيس محمد 
  11/2/2011حسنى مبارك ىف 

املكملة ( اندلعت ثورة املرصيني الثانية 2013-
خرجت مظاهرات ) 2011 يناير 25لثورة 

املاليني من أبناء الشعب إىل ميدان التحرير 
) االتحادية(ىس وأمام مقر القرص الرئا

يقدر  (وامليادين الكربى ىف املحافظات
أعن ).  مليون شخص22عددهم بـ

املتظاهرون سقوط نظام الرئيس محمد 
مرىس وحكم جامعة اإلخوان املسلمني 

 مليون 22وجمعت جامعة شباب مترد 
 .توقيع للمطالبة بإسقاط النظام

 مواليد
ملانيا ارئيس (مولد والرت أولربيخت  1893-

 (Albercht)) قراطيةالدمي
مولد العامل السياىس واالقتصادى الربيطاىن  1893-

 (Laski) هارولد السىك

 وفيات
وفاة عامل اآلثار الفرنىس ومدير اآلثار  1916-

 70عن (املرصية السابق جاستون ماسبريو 
  (Maspero)  ً)عاما

 وفاة الشاعر خليل مطران 1949-
 صالحوفاة عازف القانون محمد عبده  1970-
 الـلـهوفاة األديب محمد عبد الحليم عبد  1970-
 ً) عاما57عن (
وفاة املمثلة السينامئية األمريكية النا ترينر  1995-

(Lana Turner)  
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  يوليو 1

  أحداث
 قدوم الحملة الفرنسية عىل مرص 1798-
 تأسيس اإلتحاد ىف كندا 1867-
صدور قانون تطوير األزهر ىف عهد  1896-

 الخليفة عباس حلمى الثاىن
 )Somme(بداية معركة السوم ىف فرنسا  1916-
األمري املغرىب محمد عبد الكريم الخطاىب  1921-

وال وينجح ينترص عىل األسبان ىف معركة أن
 ىف إقامة دولة جمهورية ىف الريف

  أول أشعة سينية لجسم برشى كامل 1934-
إرسائيل تقصف أحياء القدس العربية  1954-

 بالقنابل
 إعالن الجمهورية ىف غانا 1960-
 الصومال تحصل عىل إستقاللها عن إيطاليا 1960-
إعالن الجمهورية ىف الصومال وعيد (

 )اإلستقالل
  بوروندىإستقالل 1962-
وبن بيال يقود متردا ضد (إستقالل الجزائر  1962-

 )الحكومة
فرنسا تسحب قواتها املسلحة من حلف  1963-

 األطلنطى
مجلس األمن يدين سياسة إرسائيل ىف  1968-

 القدس املحتلة
 مؤمتر دوىل حول الغالف الجوى ومشكالت 1988-

 البيئة
 أملانيا الغربية والرشقية تؤلفان كتلة 1990-

 .اقتصادية واحدة تعتمد عىل املارك الغرىب
  
  

 حل الكوميكون 1991-
 يارس عرفات يدخل مدينة غزة 1994-
عاما 150عودة هونج كونج إىل الصني بعد  1997-

 من الحكم الربيطاىن
ملكة بريطانيا تفتتح الدورة األوىل لربملان  1999-

 )عاما30بعد توقف استمر (أسكتلندا 

 مواليد
 لكاتبة الفرنسية جورج صاندمولد ا 1804-
  مولد الشاعر مطران خليل مطران 1872-

مولد األديب املرصى محمد فريد ابو   1893-
  حديد

مولد الصحفى املرصى جالل الدين  1913-
  الحاممىص

 مولد املمثلة ليزىل كارون  1931-
عبد الحليم نور . مولد عامل اآلثار املرصى د 1943-

 الدين
 )امرية ويلز(ديانا مولد االمرية  1961-

 وفيات
 Satie) وفاة املوسيقار الفرنىس إريك ساىت 1925-

Erik)   
  وفاة الشاعر خليل مطران شاعر القطرين 1949-
 وفاة املخرج عز الدين ذو الفقار 1963-
 يوسف براده. وفاة طبيب االعصاب د 1985-
 وفاة املوسيقى واملطرب املرصى فؤاد عبد 1994-

  املجيد

 يوليو1
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اة املوسيقار املرصى محمد املوجى وف  1995-
 )عاما72عن (
وفاة املمثل السينامىئ االمريىك روبرت  1997-

  (Mitchum)ميتشوم

 امللياردير أرملة حبيبة أموفاة البيجوم  2000-
الراحل اغاخان زعيم طائفة الشيعة 

 )عاما95عن (االسامعيلية 
وفاة سمري رسحان رئيس هيئة الكتاب  2006-

 السابق

  ليويو 2

  أحداث
بدء الهجوم الفرنىس بقيادة نابليون عىل  1798-

 األسكندرية عند العجمى غرىب األسكندرية
أثناء الحرب (نهاية حرب األيام السبعة  1862-

 )األهلية األمريكية
إتفاق بني فرنسا واملغرب يضع األمن  1901-

 والتجارة تحت إرشاف فرنسا
 مبدء إنعقاد املؤمتر السورى العا 1919-
أعلنت اللجنة العربية العليا رفضها  1937-

 ملرشوع تقسيم فلسطني
أعلن الرئيس عبد النارص قيام اإلتحاد  1962-

 اإلشرتاىك العرىب
الواليات املتحدة األمريكية تعرتف  1964-

 بالحقوق الكاملة للزنوج
 فرنسا تفجر قنبلة نووية ىف املحيط الهادى 1966-
 معاهدة ينبذان الهند وباكستان توقعان 1972-

 فيها إستخدام القوة ضد بعضهام
 توحيد شطرى فيتنام 1976-
مرص متنح محمد رضا بهلوى شاه إيران  1980-

 حق اللجوء السياىس
إنتخاب عىل كاىف رئيسا للمجلس األعىل  1992-

 للجزائر
  
  
  

 ىف مدينة سيفاس الرتكية بسبب 36مقتل  1993-
آيات "نرش ترجمة لكتاب سلامن رشدى 

 "طانيةشي
 صدور حكم محكمة النقض بعودة عبد 2013-

ًاملجيد محمود نائبا عاما وبطالن تعيني  ً
ً نائبا عاماالـلـهطلعت عبد ً 

 مواليد
الحائز (مولد األديب االملاىن هريمان هيس  1877-

 (Hess)) 1946عىل جائزة نوبل االدب عام 
ىف مولد عامل اآلثار الربيطاىن املتخصص  1903-

 (Emrey)ملرصية والرت اميرى الدراسات ا
مولد السياىس الربيطاىن سري دوجالس  1903-

  هيوم
مولد الشاعر املرصى محمود حسن  1910-

 اسامعيل
املغنى (مولد الشيخ محمد عيىس امام  1918-

 )الشعبى املرصي
) زعيم الكونغو(مولد باتريس لومومبا  1925-

(Lumumba)  
  مولد السفري عبد الرؤوف الريدى 1932-
 مولد عمر سليامن رئيس جهاز املخابرات 1935-

 املرصية

  يوليو1/2
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 وفيات
 (Garfield)اغتيال جيمس جارفيلد  1881-
 )20الرئيس االمريىك رقم (
  وفاة األديب الروىس انطون تشيكوف 1904-

(Chekhov Anton 1904 _ 1860) 
وفاة األديب االمريىك ارنست هيمنجواى  1961-

(Hemingway) 
لف االمريىك الروىس االصل وفاة املؤ 1977-

  (Nabokov)فالدميري نابوكوف 

وفاة السياىس السوفيتى اندريه جروميكو  1989-
(Gromyko) 

  )اديبه مرصيه(وفاة ايريس حبيب املرصى  1994-
وفاة املمثل االمريىك جيمس ستيوارت  1997-

(Stewart) 
عبدالوهاب . وفاة املفكر املرصى البارز د 2008-

خصص ىف الدراسات الصهيونية املسريى املت
واليهودية  ومؤلف موسوعة اليهود

والعديد من )  مجلدات8(والصهيونية 
 الكتب السياسية والفلسفية

  يوليو 3

  أحداث
الحملة الفرنسية تتحرك إىل البيضة بإتجاه  1798-

 دمنهور
  إفتتاح كوبرى إمبابة املعدىن 1925-

تحاد إنتخابات عامة ىف مرص يرشح لها اإل  1957-
 اإلشرتاىك

 بدء إنسحاب القوات الفرنسية من تونس 1958-
إنعقاد مؤمتر دول عدم اإلنحياز الثاىن  1958-

 إىل 3بريوىن عبد النارص تيتو من 
10/7/1958 

إعالن إستقالل الجزائر عن فرنسا بعد  1962-
 عاما132إحتالل 

إتفاقية شيمال بني الهند وباكستان بشان  1972-
 جامو وكشمري

إفتتاح معرض توت عنخ آمون ىف القاعة  1972-
  .الكربى لفندق رويال النكسرت بلندن

  
  

خلفا  إيزابيال بريون تتوىل حكم األرجنتني  1974-
 لزوجها خوان بريون

فرنسا تشارك ىف مفاوضات الحد من  1990-
 اإلنتشار النووى

أول قاموس إلكرتوىن للمكفوفني بطريقة  1990-
 برايل

خب املرصى العسكرى بكأس فوز املنت 1992-
 العامل العسكرية لكرة القدم

 باراك يتوىل رئاسة الوزارة اإلرسائيلية 1999-
 أعلن الفريق أول عبـد الفتـاح السـيىس وزيـر 2013-

ـس  ـتامع املجـل ـب اـج ـه عـق ـان ـل ـدفاع ىف بـي اـل
ـشـيخ (العـسـكرى بـعـدد ـمـن الرـمـوز، الدينـيـة 

. د(والوطنيـة والشـباب ) األزهر وبابـا األقبـاط
خارطـة ) حمد الربادعى وقيادات مترد واإلنقاذم

ـان ـتور، : املـسـتقبل وتـضـمن البـي ـل الدـس تعطـي
إجراء إنتخابات رئاسـية مبكـرة، ويتـوىل رئـيس 
  املحكمـــة الدســـتورية العليـــا إدارة شـــئون

  

 يوليو2/3
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إنتخاب البالد خالل املرحلة اإلنتقالية لحني 
 وطنية، رئيس جديد؛ تشكيل حكومة كفاءات

مى يكفل حرية وضع ميثاق رشف إعال
اإلعالم، تشكيل لجنة عليا للمصالحة 
الوطنية، متكني ودمج الشباب ىف مؤسسات 

 .الدولة

 مواليد
  مولد لويس الحادى عرش ملك فرنسا  1423-
  (Kafka)مولد الكاتب االملاىن فرانز كافكا  1883-
 مولد املمثل املرصى فريد شوقى 1922-
خليفة مولد الشيخ عيىس بن سليامن آل  1933-

 حاكم البحرين السابق

  

 وفيات
وفاة الفليسوف الفرنىس جان جاك روسو  1778-

(Rousseau)  
مؤسس الحركة (وفاة تيودور هرتزل  1904-

  (Hertzel)) الصهيونية
اديب مرصى لبناىن (وفاة فرح انطون  1922-

 )االصل
وفاة املهندس ورجل الصناعة الفرنىس  1935-

 )عاما 75عن (اندريه سيرتوين 
سياىس واديب (وفاة عبد املجيد بن جلون  1981-

 )مغريب
وفاة املمثل االمريىك مارلون براندو عن  2004-

  (Brando) عاما 80

  يوليو 4

  أحداث
هزمية الصليبيني عىل يد (موقعة حطني  1187-

 )صالح الدين االيوىب
العيد (إستقالل الواليات املتحدة األمريكية  1776-

 )القومى األمريىك
يكتب نابليون وزعامء املرصيني ىف  1798-

األسكندرية وثيقة تتضمن االلتزامات 
 املتبادلة لكل منهام

روسيا واليابان تعقدان إتفاقا بشأن  1910-
 مطامعهام ىف منشوريا وكوريا

سقوط روما ىف أيدى الحلفاء ىف الحرب  1945-
 العاملية الثانية

د إستقالل الفلبني وإعالن الجمهورية بع 1946-
 عاما من الحكم األمريىك47

  
  

 بدء إذاعة صوت العرب من القاهرة 1953-
بداية إرضاب املسجونني السياسيني ىف  1961-

 السجون املرصية
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1967-

 برفض أى تعديل لوضع القدس2253
إرسائيل تغري عىل مطار عنتيبى بأوغندا  1976-

 لتحرر طائرة مخطتفة
إطالق رساح الرئيس الجزائرى األسبق  1979-

 أحمد بن بيال
الحكم عىل زعيم الجستابو السابق كلوس  1987-

  ىف فرنسا بالسجن املؤبد )Barbie (بارىب
الطراد األمريىك فينسني يسقط ىف مياه  1988-

الخليج طائرة إيرانية إيرباص، ويقتل ركابها 
 )طأتعرتف بالخ الواليات املتحدة(ومالحيها 

 فوز يلتسني برئاسة روسيا 1996-
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  31فوز النادى االهىل بكأس مرص للمرة  1999-
إعتمد مجلس الشورى املرصى حركة  2005-

تغيريات ىف املناصب القيادية بالصحف 
الحكومة شملت صالح الغمرى رئيسا 
ملجلس إدارة األهرام وأسامة رسايا رئيس 

ى تحرير األهرام، خلفا إلبراهيم نافع وعهد
فضىل رئيس ملجلس إدارة أخبار اليوم خلفا 
إلبراهيم سعده وممتاز القط رئيس لتحرير 
أخبار اليوم ومحمد بركات رئيس لتحرير 

 األخبار
 املستشار عدىل محمود منصور يؤدى اليمني 2013-

ًالدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ثم 
ًيؤدى اليمني الدستورية رئيسا مؤقتا لجمهورية 
مرص العربية أمام الجمعية العامة للمحكمة 

 الدستورية العليا

 مواليد
   (Garibaldi)مولد الزعيم اإليطاىل غاريبالدى 1807-

مولد موسيقار الجاز االمريىك لوى  1900-
  (Armstrong)ارمسرتونج 

الشاعر واألديب (مولد سعيد عقل  1912-
 )اللبناين

 وفيات
يس الثالث الرئ(وفاة توماس جيفرسون  1826-

  (Jefferson)) للواليات املتحدة
الرئيس الثاىن للواليات (وفاة جون آدامز  1826-

  (Adams)) املتحدة
الرئيس الخامس (وفاة جيمس مونرو  1831-

  (Monroe)) للواليات املتحدة
وفاة الكاتب الفرنىس شاتوبريان  1848-

(Chateaubriand)  
وفاة مارى كورى مكتشفة الراديوم  1934-

(Curie)  
مولده (وفاة شاعر الكرنك أحمد فتحى  1960-

2/8/1913( 
 وفاة امني الحسينى مفتى فلسطني 1974-

  يوليو 5

  أحداث
  إنجلرتا تستوىل عىل جزيرة البا 1796-
  بدء إحتالل فرنسا للجزائر 1830-
  القوات العربية تحتل العقبة 1917-
  قوات الحلفاء تحرر بنزرت وتونس 1942-
  لعمل بالتامني الصحى ىف بريطانيابدء ا 1948-
  بدء الحرب األهلية ىف الكونغو 1960-
  عيد إستقالل فنزويال 1961-

  
  

جمهورية الرأس األخرض تعلن إستقاللها  1975-
 عام من حكم 500بعد (عن الربتغال 

  )الربتغال
 الجرنال استيالء الجيش الباكستاىن بقيادة 1977-

س حق عىل السلطة وأطاح برئيضياء ال
  الوزراء الباكستاىن ذو الفقار عىل بوتو

بريطانيا تنتج جهاز ردار يرصد الطائرات  1989-
  وهى تحلق عىل مستوى منخفض
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انتخاب نيلسون مانديال رئيسا لحزب  1991-
  املؤمتر الوطنى اإلفريقى

االعالن عن حل االتحاد السوفيتى  1991-
  وتشكيل اتحاد الكومنولث

لدوىل للسكان والتنمية إفتتاح املؤمتر ا 1994-
  بالقاهرة

بجعلها ) اللغة العربية(بدء العمل بقانون  1998-
  اللغة الرسمية الوحيدة ىف الجزائر

 مواليد
مولد املسترشق االسباىن بالثيوس  1871-
)Mignel Asin Y Palacios ()12 وفاتة 

  )1944 أغسطس

 (Cocteau)مولد األديب الفرنىس جان كوكتو  1889-
  د األديب الناقد دكتور محمد مندورمول 1907-
رئيس جمهورية (مولد جورج بومبيدو  1911-

  (Pompidou)) فرنسا السابق
 عبده بدوى. مولد الشاعر د 1927-

 وفيات
وفاة أحمد زىك باشا امللقب بشيخ العروبة  1934-
مؤلف موسوعى ىف دراسات االسترشاق (

 )واملخطوطات النادرة
اعر الفلسطينى مرصع توفيق زياد الش 1994-
 )ىف حادث سيارة(

  يوليو 6

  أحداث
دخل جوهر الصقىل مدينة الفسطاط وبدأ  969-

ىف نفس اليوم ليال ىف حفر أساسات مدينة 
القاهرة لتكون العاصمة الرابعة ملرص ىف 
ظل اإلسالم والعاصمة التاسعة عرش لها عىل 

اريخها وهى آخر عاصمة عرفتها تمدى 
  مرص

 وىل تتوىل عرش إنجلرتاإليزابيث األ 1560-
 توقيع معاهدة أدنربة بني إنجلرتا وفرنسا 1560-
إعرتاف روسيا وإنجلرتا وفرنسا بإستقالل  1727-

 اليونان
إشتباك األسطولني اإلنجليزى والفرنىس ىف  1782-

 مياه مدراس بالهند
 الحملة الفرنسية عىل مرص تحتل رشيد 1798-
 إحتالل فرنسا للجزائر 1830-

  
  

 إتفاق مصالحة بني دروز وموارنة لبنان 1860-
قوات فيصل العربية تستوىل عىل ميناء  1917-

ثم ) مع املغامر اإلنجليزى لورانس(العقبة 
 تلتقى بقوات اللنبى ىف فلسطني

 للكومنولث وانضاممها( ماالوى استقالل 1964-
 )الربيطاين

 )وعيدها القومي( األردن استقالل 1964-
 ب فاشلة ىف غينيا إنقالمحاولة 1985-
إلغاء إجراءات املقاطعة العربية ملرص  1989-
بسبب عقدها معاهدة كامب ديفيد مع (

 )إرسائيل
إجتامع بني الرئيس املرصى حسنى مبارك  1998-

وملك األردن حسني والرئيس السورى 
حافظ األسد ىف القاهرة وتنأول البحث ىف 
جمود عملية السالم ىف الرشق األوسط 

  اليهودى ىف القدس الرشقيةنواالستيطا
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بدء إجتامعات قمة الدول اإلفريقية ىف  1999-
 رست

 مواليد
مولد السياىس السوفيتى اندريه جروميكو  1909-

(Gromyko) 
محمد عبد الفتاح القصاص . مولد د 1921-
 )الخبري الدوىل ىف البيئة(
الرئيس ( (Bush)مولد جورج بوش االبن  1946-

  ) ة الواليات املتحد43

 وفيات
وفاة الصحفى جربائيل تقال مؤسس  1943-

 )عاما 53 عن(جريدة االهرام 
وفاة األديب االمريىك ويليام فولكرن  1962-

(Faulkner)  
وفاة املوسيقار الجاز االمريىك لوى  1971-

  (Armstrong)ارمسرتونج 

  يوليو 7

  أحداث
 ضم جزر هاواى للواليات املتحدة األمريكية 1898-
 منح إيرلندا حكام وطنيا 1913-
 استانبولاألسطول الربيطاىن يقذف  1918-

 بالقنابل
 الفرنسيون يعلنون نهاية الثورة السورية 1921-
إعالن تقرير بيل الذى يوىص بإنهاء  1937-

اإلنتداب عىل فلسطني وتقسيم البالد إىل 
ذكرى تقسيم ( دولة عربية وأخرى إلرسائيل

 )فلسطني
 ليابانية الصينيةبداية الحرب ا 1937-
أول عرض تجريبى للتليفزيون امللون  1951-
تجربة رشكة كولومبيا ىف الواليات املتحدة (

 األمريكية
 بلجيكا ترسل قواتها املسلحة للكونجو 1960-
إعادة العالقات الدبلوماسية بني مرص  1984-

 واإلتحاد السوفيتى
بدخول ( الحرب األهلية ىف اليمن انتهاء 1994-

 )نعاء لعدنقوات ص
 
 

إطالق أول قمر تجسس أورىب وهبوط  1995-
 تالنتس لألرضااملكوك 

قتل فيها (بداية مذبحة رسبرنيتسا  1995-
 ) بوسني1000الرصبيون 

الرئيس حسنى مبارك يفتتح أعامل ترميم  1998-
وتجديد الجامع األزهر الرشيف التى 

 مليون جنيه بعد توقف 38تكلفت 
 ً عاما116للجامع منذ  الرتميامت

 املؤمتر الدوىل الرابع عرش حول افتتاح 2002-
اإليدز بربشلونة والذى تنظمه مكافحة 

 اإليدز التابعة لألمم املتحدة
حوادث تفجريات إرهابية ىف لندن مبرتو  2005-

األنفاق وأتوبيسات نتج عنها مقتل حواىل 
  شخصا وألف جريح50

 مواليد
  (Chagal)مولد الرسام الفرنىس شاجال  1887-
   (de Sica)مولد املمثل فيتوريو دى سيكا  1901-
 مولد اللواء محمد نجيب أول رئيس ملرص 1902-

 يوليو6/7
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 وفيات
 السياىس والكاتب اإلنجليزى سري إعدام 1535-

  (Moore)توماس مور 
 كونان دويل وفاة الكاتب الربيطاىن آرثر 1930-

(DOYLE)  مبتكر شخصية رشلوك هوملز 
السياىس (رحمن الشهبندر اغتيال عبد ال 1940-

 )والطبيب السورى

مؤسس الحزب ( سعادة أنطوان إعدام 1949-
 )القومى السوري

 )رئيس نيجرييا(وفاة منصور ابيوال  1998-
اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية ىف العراق  2005-

 بأربعة اختطافهالسفري ايهاب الرشيف بعد 
تنظيم القاعدة   عىل يد ارهابيني منأيام

 لعراقبا

  يوليو 8

  أحداث
فاسكو داجاما يبحر بسفينة من لشبونة  1497-

 إىل الهند
 فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا 1792-
 اإلسكندريةدخول الحملة الفرنسية مدينة  1798-

 بقيادة نابليون بونابرت
 الجيش املرصى عىل الجيش الرتىك انتصار 1832-

 ىف حمص بعد معركة إستمرت ثالث ساعات
روسيا واليابان توقعان معاهدة عدم  1916-

 اعتداء
 إنجلرتا تضم كينيا ملستعمراتها 1920-
جندى مرصى يعتدى بحربة بندقيته ىف  1930-

املنصورة عىل مصطفى النحاس فيصيب 
 سينوت حنا

مقياس داو جونس ببورصة نيويورك يهبط  1934-
 ألقل معدل له

الثورة العسكرية ىف مرص ترفع الحظر عن  1954-
 امعة اإلخوان املسلمنيج

  
  
  

أجرى عبد النارص محادثات مع أنديرا  1966-
غاندى رئيسة وزراء الهند ووزير الدولة 

 الهندى بالقاهرة حول تدعيم عدم اإلنحياز
نشوب قتال جوى وبرى بني مرص  1967-

 وإرسائيل عرب قناة السويس
 أندونيىس ىف زلزال قوى 9000مرصع  1976-

 يصيب أندونيسيا
إكتشاف مزرعة باألردن تعود للعرص  1988-

 الحجرى
العقيد معمر القذاىف الرئيس الليبى يعلن  1993-

تطبيق اإلشرتاكية الشعبية ألول مرة ىف 
 بالده

كامل الجنزورى يؤلف وزارته الثانية ىف  .د 1997-
 )بعد التعديل(مرص 

) يوليو 14حتى ( الطلبة اضطراباتبداية  1999-
 "سالم"جريدة ىف إيران بسبب تعطيل 

 هجوم مجموعة إرهابية مسلحة من بني 2013-
مؤيدى الرئيس املخلوع محمد مرىس 
املعتصمني أمام دار الحرس الجمهورى ىف 

   51منشية البكرى بالقاهرة أسفر عن 
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تشهاد ضابط وإصابة ً مصابا واس435قتيال و
  من املجندين6
 أصدر املستشار عدىل منصور الرئيس 2013-

عالن الدستورى الثاىن خالل الفرتة املؤقت اإل
 ) مادة33يتكون من (اإلنتقالية 

 الشيخ أحمد الطيب شيخ األزهر يدعو 2013-
لوقف العنف ويعلن االعتكاف ىف بيته 

 لحني تحقيق املصالحة الوطنية

 مواليد
مخرتع منطاد (مولد فرديناندز زبلن  1838-

 (Zeppelin)  )زبلن

ابو (ريىك جون روكفلر مولد امللياردير االم 1839-
) صناعة البرتول ىف الواليات املتحدة

(Rockefellr)  

 وفيات
  (Shelley)وفاة الشاعر اإلنجليزى شيىل  1822-
  (Leigh)وفاة املمثلة السنامئية فيفيان ىل  1967-
 اغتيال غسان كنفاىن األديب الفلسطينى 1972-
 63عن ) ملك االردن السابق(وفاة طالل  1972-

 عاما
وفاة الزعيم الكورى الشامىل كيم ايل  1994-

-Kim il) عاما 46سونج بعد حكم دام 
Sung)  

 )الرئيس اللبناين(وفاة شفيق الوزان  1999-

  يوليو 9

  أحداث
 توىل محمد عىل حكم مرص 1805-
 إستقالل األرجنتني عن أسبانيا 1816-
إستسالم الحامية الرتكية ىف مكة للقوات  1916-

  العربية
عقد حلف سعد أباد بني تركيا وإيران  1937-

 والعراق وأفغانستان ملقاومة األكراد
 إنزال علم بريطانيا من القلعة بالقاهرة 1946-
 بدء عمل اإلتحاد القومى 1959-
الجيش املغرىب يقوم بإنقالب فاشل عىل  1971-

ىف إحتفال له بقرص (امللك الحسن الثاىن 
 )الصخريات

مس الدامئة توافق دول مجلس األمن الخ 1991-
عىل إخالء الرشق األوسط من االسلحة 

 النووية والكيميائية
 
 

إعالن اإلتحاد اإلفريقى وإنتهاء منظمة  2002-
 الوحدة اإلفريقية

عاطف عبيد وتكليف .  استقالة وزارة د2004-
أحمد نظيف وزير . الرئيس حسنى مبارك د

 املعلومات واالتصاالت بتشكيل الوزارة ىف
 مرص

قيام دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا  2011-
 واإلنفصال عن السودان الشامىل

 مواليد
 مولد املفكر والكاتب الصحفى عبد الرحمن 1849-

 الكواكبى
مولد املورخ واألديب املرصى محمد صربى  1894-

 السوربوىن
 مولد املمثل حسني صدقى 1915-

 يوليو8/9
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مولد السياىس الربيطاىن ادوارد هيث  1916-
(Heath)  

 مولد امللك الحسن الثاىن ملك املغرب 1929-
مولد الدكتور أحمد فتحى رسور السياىس  1932-

 املرصى ورئيس مجلس الشعب

  

 وفيات
وفاة اسامعيل صدقى رئيس الوزراء  1950-

 املرصى األسبق
وفاة الفنانة اللبنانية نور الهدى عن عمر  1998-

  عاما75يناهز 
   املنعم مدبوىلوفاة املمثل الكوميدى عبد 2006-

  يوليو 10

  أحداث
 إفتتاح حديقة األسامك بالقاهرة 1867-
حادثة فاشودة وصول حملة فرنسية إىل  1898-

وبدء الخالف بني (بلدة فاشودة السودانية 
 )النيل فرنسا وبريطانيا للسيطرة عىل أعاىل

 صدور دستور روسيا 1918-
غزو الحلفاء إليطاليا ىف الحرب العاملية  1943-

 الثانية
إنتهاء الهدنة التى قررها مجلس األمن  1948-

 ومعاودة القتال بني العرب وإرسائيل
إقالة بريياىن رئيس املخابرات ىف اإلتحاد  1953-

  ) ديسمرب23ثم إعدامه ىف (السوفيتى 
الشيشيكىل يتوىل رئاسة الجمهورية  1953-

 السورية
وصول جواهر الل نهرو ىف زيارة إىل  1957-

  ومباحثات مع جامل عبد النارصالقاهرة
  
  
  
  
  

وكالة ناسا تطلق أول قمر صناعى  1962-
لإلتصاالت ىف العامل لنقل اإلرسال 

  التليفزيوىن
مويس تشومبى يصبح رئيسا لوزراء  1964-

 الكونجو
إجتمع جامل عبد النارص مع امللك حسني  1967-

ملك األردن وهوارى بومدين لبحث 
 الواليات مقابالته مع امللك حسني ىف

 املتحدة
صدر بيان مشرتك عن محادثات جامل  1968-

عبد النارص مع الزعامء السوفيت وتعهد 
 السوفيت باالستمرار ىف تعزيز قوة مرص

الدفاعية بكل انواع العون السياىس 
زيارة عبدالنارص ملوسكو (واإلقتصادى 

7/10/1968( 

 عام تحت 300بعد(إستقالل جزر بهاما  1973-
  )احكم إنجلرت

 توىل بوريس يلتسني رئاسة روسيا 1991-
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 مؤمتر القمة ملنظمة الوحدة اإلفريقية  انعقاد2001-
 )10/11/2001) (عاصمة زامبيا(لوساكا 

حسنى مبارك يعلن ىف مؤمتر صحفى  2001-
 انه يرفض اى ضغوط باإلسكندريةعاملى 

 املواطن املسلم أنمن الخارج ويؤكد 
الرعاية الكاملة واليهودى يلقى  واملسيحى
 من الدولة

 مواليد

مولد الرسام الفرنىس كميل بيسارو  1830-
(Pissaro)  

  د الرواىئ الفرنىس مارسيل بروستمول 1871-
(PROUST) 

 مولد املوسيقار املرصى كامل الخلعى 1879-

فينبس جودة وزيرة البحث . د .مولد ا 1934-
العلمى األسبق عضو املجمع العلمى 

 املرصى

 وفيات

  عاما74وفاة الشاعر عزيز اباظة عن  1973-

 وفاة املوسيقار امللحن كامل الطويل 2003-

  يوليو 11

  أحداث
 اليوم العاملى للسكان ____-
 نابليون يضم هولندا إلمرباطوريته 1810-
بدء اإلحتالل الربيطاىن ملرص برضب  1882-

 الربيطاىن لإلسكندرية األسطول
ب عامىل ىف مرص اإلعالن عن تأسيس حز 1908-

باسم حزب املقاصد املشرتكة للعامل او 
 حزب العامل

 )العيد القومي(عيد الثورة ىف منغوليا  1921-
حكومة إسامعيل صدقى تعتقل عرشات  1946-

ًمتهيدا إلعالن معاهدته (املفكرين والكتاب 
 )مع بيفن

رئيس الوزراء املرصى محمود فهمى  1947-
 األمن طالبا النقراىش يتقدم مبذكرة ملجلس

عن  جالء القوات الربيطانية الكامل والناجز
 مرص

استئناف مفاوضات الجالء بني الجانب  1954-
املرصى برئاسة جامل عبد النارص وبني 

  الجانب الربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج
زيارة نهرو ملرص واجتامعه بجامل  1955-

عبدالنارص وصدور بيان مشرتك عن 
 محادثاتهام

تشاف دواء ملعالجة مرىض الرسطان من إك 1986-
سم الحية ذات األجراس وهى أخطر أنواع 

 الثعابني
 بدء اإلحتفال باليوم العاملى للسكان 1987-
الواليات املتحدة األمريكية تستأنف  1995-

 عالقاتها الدبلوماسية مع هانوى
توقف القتال بني القوات الهندية  1999-

ال أكرث من بعد قت(والباكستانية ىف كشمري 
  )شهرين

  تعيني هشام بركات نائبا عاما ىف مرص2013- 
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 مواليد
مولد السياىس الربيطاىن ويليام فورسرت  1818-

(Forster) 
مولد العامل الدكتور عىل مصطفى مرشفه  1898-
 )عامل الذرة املرصية(
 مولد استاذ فن التصوير عباس شهدى 1918-

 وفيات
ى الهولندى وفاة املفكر واملصلح الدين 1536-

 ارازموس

  جامدى8( الشيخ محمد عبده اإلماموفاة  1905-
 )ھ1323األوىل 

 )الثالث (أغاخانوفاة  1957-
  محرزإسامعيلوفاة الجراح الدكتور  1983-
 أوليفيهوفاة املمثل الربيطاىن سري لورانس  1989-

(Olievier) 
عن (وفاة فنان الكاريكاتري حسن حاكم  1998-

 ً) عاما66
مصطفى كامل حلمى رئيس . وفاة د 2008-

 86مجلس الشورى املرصى السابق عن 
 )عاما

  يوليو 12

  أحداث
 سقوط عكا ىف يد الصليبيني 1191-
حريق األسكندرية عقب رضب األسطول  1882-

الربيطاىن ىف اليوم السابق واستمرار الحريق 
 حتى اليوم التاىل

 إغتيال الزعيم والرئيس املرصى  محاولة1924-
  عد زغلول ىف محطة سكك حديد القاهرةس
زار جامل عبد النارص يوغوسالفيا وعقد  1956-

إجتامعا ىف بريوىن بني جامل وتيتو ونهرو 
 20/7/1956وأستمرت الزيارة إىل 

إستقالل النيجر وفولتا العليا وساحل العاج  1960-
 وتشاد وافريقيا الوسطى عن فرنسا

م املباىن بدء إستخدام املتفجرات ىف هد 1987-
 العمالقة ىف بريطانيا

طالق األمرية ديانا سبنرس من األمري تشارلز  1996-
 وىل عهد بريطانيا

 فرنسا تفوز بكأس العامل ىف كرة القدم 1998-

 بدء إنعقاد مؤمتر القمة اإلفريقى بالجزائر 1999-
 اسفرت الـلـه حرب بني إرسائيل وحزب 2006-

  قتيل واستمرت1400عن سقوط حواىل 
  2006أغسطس 14حتى 

 مواليد
 (Caesar)س قيرص يوليوم مولد . ق 100-

الحائز عىل (مولد شاعر شيىل بابلو نريودا  1904-
) 1971جائزة نوبل ىف االدب لعام 

(Neroda Palpo) 
رئيس (مولد الكاتب الصحفى كامل نجيب  1917-

 )املنظمة العاملية للثقافة الجوية

 وفيات
مريىك الكسندر هاملتون وفاة السياىس اال 1804-

(Hamilton) 
 وفاة األديب مصطفى لطفى املنفلوطى 1924-
 وفاة الكاتب أحمد رشدى صالح 1980-
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  يوليو 13

  أحداث
  مجئ السيدة نفيسة) هـ193 رمضان 26( 809  -

  بنت حسن األنور إىل مرص
ىف معركة شرباخيت بني نابليون واملامليك  1798-

 ية تدخل ضواحىسمرص والحملة الفرن
 القاهرة

إنتهاء والية عباس حلمى األول عىل مرص  1854-
 )بإغتياله ىف قرصه ىف بنها(
 إستقالل رومانيا 1878-
  إنتهاء الحرب الروسية الرتكية 1878-
بداية تراجع القوات العثامنية أمام قوات  1918-

 اللنبى ىف فلسطني
 عبور أول منطاد مبحرك املحيط األطلنطى 1919-
الصني الشعبية تتهم الواليات املتحدة  1963-

األمريكية مبحأولة تعكري عالقاتها مع 
 اإلتحاد السوفيتى

توقيع إتفاق التنسيق بني مرص واليمن  1964-
 بالقاهرة

  متحف الفنان محمد ناجى افتتاح1968-
 إرهابيني تابعني لحزب البعث  أربعة1971-

السورى يقتحمون سفارة مرص ىف أنقرة 
شخصا داخل  18زون السفري وابنه وويحتج
 املبنى

 حل مجلس االمة ىف الكويت 1985-
 فرجيللو باركو رئيس الحزب  انتخاب1986-

 الليرباىل رئيسا لكولومبيا
  
  

منظمة الوحدة اإلفريقية تقرر عدم  1999-
 بأى نظام حكم أو رئيسه إذا االعرتاف

توصل للسلطة عن طريق العنف أو 
  االنقالب

 الحكومة الجديدة ىف مرص برئاسة تشكيل 2004-
  أحمد نظيف. د
ختام أول قمة االتحاد من أجل املتوسط  2008-

بباريس برئاسة مشرتكة بني حسنى مبارك 
 دولة أوروبية 43وساركوزى ومشاركة قادة 

وصدور اعالن باريس بتحويل منطقة البحر 
املتوسط إىل منطقة سالم وإخالء الرشق 

الشامل وعىل األوسط من أسلحة الدمار 
  دعم مسرية السالم اإلرسائيلية الفلسطينية

 مواليد
 مولد األديب محمد تيمور 1892-

 وفيات
اغتيال عباس حلمى األول واىل مرص وتوىل  1854-

 محمد سعيد باشا
 وفاة االقتصادى الربيطاىن الفريد مارشال 1924-
وفاة املوسيقى واملغنى املرصى محمد عبد  1928-

 )1793ولد  (الرحيم املسلوب
 وفاة العسكرى الفرنىس الفريد دريفوس 1935-

(Dreyfus) الذى هزت قضية فرنسا بني 
 1908و1894
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 وفاة املوسيقى النمساوى ارنولد شونربج 1951-
(Arnold Shoenberg) 

  وفاة الكاتب الصحفى عثامن العنتبىل 1963-

أحد الضباط (وفاة كامل الدين رفعت  1977-
 )1952 ويولي 23ثورة - األحرار

  وفاة الناقد الرياىض نجيب املستكاوى 1993-

  يوليو 14

  أحداث
 )العيد الوطنى ىف فرنسا(سقوط الباستل  1789-
 إستيالء الجيش املرصى عىل حامة وحلب 1832-
ابن محمد (بدء والية محمد سعيد باشا  1854-

 عىل مرص) عيل
 إستقالل فنلندا عن روسيا 1917-
  من أخر ساعةصدور العدد األول 1934-
ثورة العراق وإعالن الجمهورية وإغتيال  1958-

امللك فيصل ملك العراق ووىل عهده األمري 
رئاسة  وتوىل عبد الكريم قاسم(عبد االله 
 )الجمهورية

 جندى ىف 10000األسطول األمريىك ينزل  1959-
 لبنان

ثورة كركوك عىل نظام عبد الكريم قاسم  1959-
 )ام أي3تستمر (ىف العراق 

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1967-
 برفض اى تعديل لوضع القدس 2254

 ويعترب أى إجراءات الضم التى تعرضت لها
 الغية

 عاما يعرب األطلنطى 11صبى أمريىك عمره  1988-
 بالطائرة

إنعقاد مؤمتر الدول الصناعية السبع ىف  1988-
 باريس

بارك الرئيس مبارك يفتتح مدينة م 1993-
 العسكرية باألسكندرية

إنتخاب كوشرييل رامان نارايانان رئيسا  1997-
أول شخصية بوذية يصل إىل هذا (للهند 

 ً)عاما 50املنصب منذ اإلستقالل قبل 
السيدة سوزان مبارك تفوز بجائزة  1998-

 التسامح الدولية
 الصني تعلن توصلها لصنع قنبلة نيوترونية 1999-
السوداىن عمر البشري اتهام الرئيس  2008-

بارتكاب جرائم حرب ىف دارفور واملحكمة 
 الجنائية الدولية تطلب القبض عليه

 الدكتور محمد الربادعى يؤى اليمني 2013-
ًالدستورية نائبا لرئيس الجمهورية املؤقتة 

 )للعالقات الدولية(ىف مرص 

 مواليد
مولد الخديو عباس حلمى الثاىن االبن  1874-

الذى توىل (ق بن اسامعيل االكرب لتوفي
 )1892العرش 

 )عميد املرسح العريب(مولد يوسف وهبى  1900-
 مولد عامل االثار جامل مختار 1918-
مولد الصحفى االمريىك ويليام اتوود  1919-

(Attwood) 
مولد دكتور محمد عبد الاله االستاذ  1946-

 الجامعى والسياىس السكندرى
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 وفيات
 )غرقا(ة اسمهان وفاة املطرب 1944-
 وفاة الرسامة املكسيكية فريدا كاىل 1954-

(Kally) 

اغتيال امللك فيصل ملك العراق ووىل  1958-
النظام امللىك  وتغري(عهده االمري عبد االله 

 )اىل نظام الجمهورية ىف العراق
 وفاة الفنان الحسني فوزى 1999-
 وفاة الكاتب الرواىئ املرصى محمد البساطى 2012-
  وفاة الكاتبة الصحفية حسن شاه الهاكع2012-

  يوليو 15

  أحداث
 إحتالل الصليبيني لبيت املقدس 1099-
بني بريطانيا (توقيع معاهدة لندن  1840-

والنمسا وروسيا وبروسيا من جهة والدولة 
 )العثامنية من جهة أخرى

تنحية شاه إيران محمد وتولية الشاه  1909-
 أحمد

 )فرنسا(ملاىن عىل املارن بدء الهجوم األ 1918-
بناء عىل (القوات األمريكية تدخل بريوت  1958-

 8) (طلب الرئيس اللبناىن إميل شمعون
 )آالف جندى أمريىك

فرانكو يعلن خوان كارلوس وريثا لعرش  1969-
وفق املبادئ واملؤسسات (أسبانيا 

 )نكونيةاالفر
 ميينى ىف جزيرة قربص ويقوده  انقالب1974-

 رئيسها اغتيال ومحاولةا عسكر أثين
 مكاريوس

إطالق مركبة الفضاء األمريكية أبوللو ىف  1975-
وقت واحد مع إطالق سفينة الفضاء 

 "سويوز"السوفيتية 

صدور قرار جمهورى بتشكيل حركة  2004-
 محافظا 13محافظني مرص تتضمن تعيني 

 جديدا

 مواليد
 مولد الرسام الهولندى رمربانت 1606-

(Rembrandt)  
مولد الصحفى الربيطاىن الفريدو  1865-

  (Northcliffe)نورثكليف 
 مولد املمثل رساج منري 1900-
 مولد الكاتب اإلسالمى خالد محمد خالد 1920-
 مولد الدكتور عبد العظيم انيس 1923-
 مولد األديب ثروت اباظة 1927-

 وفيات
 مقتل نورى السعيد رئيس وزراء العراق 1958-
 واملصور السينامىئ الرائد وفاة املخرج 1963-

 محمد بيومى
 وفاة املطرب الشعبى محمد حواس 1981-
 فاة الشاعر السورى عمر ابو ريشة و1990-
اغتيال مصمم االزياء اإليطاىل جياىن  1997-

 فرستاىش ىف ميامى بيتش
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  يوليو 16

  أحداث
   عليه وسلمالـلـهصىل -يوم هجرة الرسول  ____-
أول املحرم  =الجمعة بدء التقويم الهجري  622-

 )أول السنة الهجرية(هـ 1سنة 
إنتفاضة األسكندرية ضد وزارة إسامعيل  1930-

صدقى تؤدى إىل قالقل ضد األجانب وإنذار 
 إنجليزى بالتدخل

الواليات املتحدة األمريكية تجرب أول  1945-
 تفجري نووى ىف صحراء نيومكسيكو

رص صدور قانون إنشاء جائزة الدولة ىف م 1953-
 )التقديرية والتشجيعية(
 6بعد غيبة (شكرى القوتىل يعود لسوريا  1955-

 )أعوام ىف مرص
 إنضامم الكويت إىل جامعة الدول العربية 1961-
رواد فضاء الواليات املتحدة األمريكية  1969-

أرمسرتونج والدرين وكولينز : الثالثة
 يهبطون عىل سطح القمر

حمد حسن إستقالة الرئيس العراقى أ 1979-
البكر وتوىل صدام حسني رئاسة الجمهورية 

 وحزب البعث
 5عودة مركبة الفضاء السوفيتية سويوز  1986-

 إىل األرض
ملانيا املتحدة اموسكو توافق عىل إنضامم  1990-

 لحلف األطلنطى

فوز بيل كلينتون برتشيح الحزب  1992-
 الدميوقراطى ىف إنتخابات الرئاسة األمريكية

 وزارة جديدة ىف مرص بعد ثورة  تشكيل2013-
حازم . ، رئيس الوزراء د30/6/2013

الفريق :  نواب لرئيس الوزراء3الببالوى و
زياد بهاء . أول عبد الفتاح السيىس، د

 حسام عيىس. الدين، د

 مواليد
 مولد الرسام انجليزى سري جوشا رونالدز 1723-

(Reynolds) 
 مؤسسة (Eddy) مولد مارى ببكر إدى 1821-

  حىيركة العلم املسح

 وفيات
الحزب السورى يغتال الرئيس اللبناىن  1951-

 األسبق رياض الصلح ىف عامن
وفاة املوسيقار وقائد االوركسرتا النمساوى  1989-

 Karajan Herbert) هربرت فون كاريان
Von)   

وفاة الشاعر والناقد اإلنجليزى سري ستيفن  1995-
 )28/2/1909مولده  ((Spender)سبندر 

وفاة ابراهيم الرتزى امني مجمع اللغة  2001-
 العربية

  يوليو16
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  يوليو 17

  أحداث
 قوات إيطاليا تستوىل عىل كسال بالسودان 1894-
بدء الحرب األهلية األسبانية بعصيان قائد  1936-

 جزر الكنارى حكومة مدريد الرشعية
  أصبحت أيسلندا جمهورية مستقلة 1944-
ىف ضواحى (وتسدام بدء انعقاد مؤمتر ب 1945-

 1945 أغسطس 2 حتى يوليو 17من ) برلني
بعد إستسالم أملانيا ىف نهاية الحرب العاملية 

الرئيس األمريىك شارك ىف املؤمتر (الثانية 
  )ترومان، ستالني، ترششل

إنعقاد مؤمتر دول عدم اإلنحياز ىف بريوىن  1956-
 1956 يوليو 20-17نهرو من _ تيتو _ نارص (
ظليون اإلنجليز ينزلون ىف األردن بطلب امل 1958-

 من امللك حسني
قام جامل عبد النارص بزيارة اإلتحاد  1958-

السوفيتى زيارة مفاجئة إثر إنتهاء رحلته إىل 
  يوغوسالفيا

إفتتاح جامل عبدالنارص ملؤمتر القمة  1964-
  اإلفريقى الثاىن بالقاهرة

مد  متوز ىف العراق وتوىل الرئيس أح17ثورة  1968-
 حسن البكر الحكم

إنقالب عسكرى بأفغانستان أطاح بالحكم  1973-
 امللىك وإعالن الجمهورية بقيادة محمد داود

من TWA طائرة تابعة لخطوط طريان - 1996
ىف طريقها إىل باريس 747طراز بوينج 

تنفجر وتسقط ىف املحيط األطلنطى قبالة 

لونج أيالند بنيويورك مام يسفر عن  سواحل
  شخصا230مرصع 

 مواليد
مولد االمرية سميحة كامل ابنة السلطان  1889-

 -  1914(حسني كامل الذى حكم مرص 
 صاحبة القرص الذى تشغله حاليا) 1917

افتتحت ىف (مكتبة القاهرة الكربى بالزمالك 
 1995 يناير 24

مولد محمد نجيب أول رئيس جمهورية  1900-
 مرص

ى مولد املفكر الفرنىس روجيه جارود 1913-
(Garrodi)الذى أشهر إسالمه  

مولد الدكتور يوسف عز الدين عيىس  1914-
 )اديب وعامل سكندري(

 وفيات
 وفاة االقتصادى اإلنجليزى آدم سميث 1790-

(Smith , Adam)   
محمود فهمى باشا احد زعامء الثورة  وفاة 1894-

مؤلف كتاب البحر (العرابية ىف منفاه 
خبار االوائل الزاخراىف ىف تاريخ العامل وا

 )واألواخر
 وفاة املمثل حسني رياض 1965-
وفاة الشاعر واألديب الكويتى أحمد  1987-

 مشارى العدواىن
وفاة الدكتور حسن حبىش استاذ كرىس  2005-

التاريخ اإلسالمى والوسيط بجامعة عني 
 شمس

 يوليو17
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  يوليو 18

  أحداث
 حريق روما الكبري 64-

زهر تجمع الشعب املرصى ىف الجامع األ 1795-
إحتجاجا عىل الرضائب الباهظة التى 

  يفرضها األمريان إبراهيم بك ومراد بك
إنجلرتا تنضم إىل روسيا والسويد ىف  1813-

 مامرسة فرنسا
إعالن البابا رئيسا للكنيسة الكاثوليكية ىف  1870-

  روما
إستخدام اإلقرتاع الرسى ألول مرة ىف  1873-

 إنتخابات إنجلرتا
 إنجلرتا مينح املرأة صدور قانون ىف 1933-

اإلنجليزية كامل حقوق الرجل ىف اإلنفصال 
 والطالق

بدء الحركة الوطنية ىف أسبانيا بقيادة  1936-
 الجرنال فرانكو

 )األسكندرية(إنشاء جامعة فاروق األول  1942-
بدء الهدنة الثانية ىف حرب فلسطني  1948-

 وأستمرت إرسائيل ىف نشاطها العسكرى
الس وزير خارجية أمريكا سحب أعلن دا 1956-

 مساعداتها لتمويل السد العاىل
مرص ترسل رسبا من الطائرات إىل مطار  1958-

 الحبانية بالعراق لتأييد االنقالب العراقى
 زار جامل عبد النارص سوريا للمرة الثانية 1958-
إنعقاد مؤمتر القمة اإلفريقى الثاىن  1964-

  بالقاهرة
 للسكرتري العام لألمم إستقبال عبدالنارص 1964-

  املتحدة يوناثت

سيارة السناتور األمريىك إدوارد كيندى  1966-
 تغرق ىف بحرية ستيدال وتقتل رفيقته

الرئيس انور السادات ينهى مهمة  1972-
 املستشارين والخرباء السوفييت العسكريني

 ىف مرص
 الهند تطلق قمرا صناعيا حول األرض 1980-
 من ضابطات الرشطة تخريج أول دفعة 1984-

 مبرص
إيران تعلن قبولها قرار مجلس األمن وقف  1988-

 الحرب مع العراق

 مواليد
 مولد األديب اإلنجليزى وليام ثاكرى 1811-

(William Makepiece Thackeray)   
 مولد الكاتب أحمد االلفى عطيه 1908-
 مولد املمثل يحيى شاهني 1917-
 لسون مانديلالمولد زعيم جنوب افريقيا ني 1918-

(Mandela)  
 شكرى عياد . مولد الناقد واألديب د 1921-
 مولد الشاعر السوفييتى ايفتشنكو 1933-

(Evtuhenko)  

 وفيات
 وفاة األديب اإليطاىل فرانسيس برتارك 1374-

(Petrarch, Francese) 
 Jane) وفاة االديبة اإلنجليزية جني اوسنت 1817-

Austen) 
  ىف روما هدى املراىسوفاة سفرية مرص 1992-
 وفاة املعامرى العاملى الدكتور سيد كريم 2005-

خطط معظم ( عاما 94عن عمر يناهز 
 )املدن العربية

  يوليو18
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  يوليو 19

  أحداث
 إنتصار املسلمني عىل ملك أسبانيا القوطى 711-

ىف معركة كورة شدونة  (Rodrigo) رودريك
)Medina Sidonia ( 26-19إستمرت من 

   هـ 92 شوال 5 -  رمضان 28) = 711 يوليو
باملجمع (اإلعالن عن إكتشاف حجر رشيد  1799-

  )العلمى املرصي
 فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا 1870-
الجيوش األملانية تبدأ تراجعها ىف مختلف  1918-

ميادين القتال قبل إستسالمها ىف نهاية 
 الثانية الحرب العاملية األوىل للمرة

 حل الربملانامللك فؤاد ي 1928-
إنجلرتا واإلتحاد السوفيتى ينذران إيران  1941-

بإتباع )  يونية26األوىل (للمرة الثانية 
 سياسة الحياد

زيارة أحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا ملرص  1955-
 وإجتامعه بجامل عبد النارص

بدء مؤمتر قمة دمشق بني جامل عبد  1958-
 النارص وعارف ينتهى بتوقيع إتفاق تعاون

  اإلشرتاكية ىف مرصيوليوصدور قوانني  1961-
اإلطاحة بالرئيس الجزائرى أحمد بن بيلال   1965-

 ىف إنقالب أبيض قام به الجيش
  
  
  
  

 شيوعى ىف السودان يزيح فيه عبد انقالب 1971-
الخالق محجوب الرئيس السوداىن جعفر 

  أيام3منربى ثم يعود بعد 
 سويوزا عن قوات أورتيجا الساندينية تزيح 1979-

 حكم جواتيامال
القوات السعودية اليمنية تتقاتل عىل  1998-

 جزيرة ىف الخليج
فؤاد السنيورة يعلن تشكيل الحكومة   2005-

 الـلـهوزراء من حزب  اللبنانية التى تضم

 مواليد
 م مولد اإلسكندر االكرب املقدوىن. ق  356-

 Edgar) مولد الرسام الفرنىس ادجار ديجا  1834-
Degas)  (1917-1834)  

مولد املفكر االمريىك هربرت ماركيوز  1898-
(Marcuse) 

 وفيات
مهندس (وفاة محمود حمدى الفلىك  1885-

 )ورياىض وزير أشغال مرصى سابق
 أمري بقطر.  وفاة عامل علم النفس د1966-
 وفاة اللواء عمر سليامن رئيس جهاز 2012-

املخابرات املرصية السابق ونائب رئيس 
 حتى 29/1/2011من (جمهورية املرصية ال

، أثناء رحلة عالج بالواليات )11/2/2011
 املتحدة األمريكية

 يوليو19
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  يوليو 20

  أحداث
الحملة الفرنسية عىل مرص تقبض عىل  1798-

محمد كريم، وتعتقله ىف سفينة القيادة 
 أوربت

بدء ظهور الوقائع الجديدة الرسمية ىف  1828-
دة صدور العدد األول من جري(مرص 

 )الوقائع املرصية
إستصدر ديليسبس من سعيد باشا الئحة  1856-

إستخدام العامل الوطنيني ىف أشغال قناة 
 السويس

 بداية ثورة اإلتحاد والرتقى ىف تركيا 1908-
بداية اإلنتفاضة السورية ضد الفرنسيني،  1925-

 وتحرك قوات سلطان األطرش
عقد إتفاق هدنة بني إرسائيل وسوريا  1949-
قىض بنزع السالح من منطقة بانياس ي

وجنوب الحولة وعىل طول االردن وشواطئ 
طربية واصبحت مرتفعات الجوالن الخط 

  )ىف رودس(األمامى 
 توقيع الهدنة بني فرنسا وفيتنام الشاملية 1954-
سحبت بريطانيا والبنك الدوىل لإلنشاء  1956-

والتعمري العروض املقدمة منهم لتمويل 
 السد العاىل

إجتامع جامل عبد النارص وتيتو ونهرو ىف  1956-
 مؤمتر بريوىن

تطبيع العالقات الدبلوماسية بني مرص  1958-
 واألردن

تم إطالق الصاروخ األمريىك بوالريس من  1960-
 غواصة مغمورة ىف مياه املحيط

عملية إرسائيل اإلنتقامية ىف الجزيرة  1969-
الخرضاء أثناء حرب اإلستنزاف املرصية 

 اإلرسائيلية
نزول أول إنسان عىل سطح القمر من  1969-

رائد الفضاء (مركبة الفضاء األمريكية أبوللو 
 )األمريىك نيل أرمسرتونج

الجيش الرتىك يغزو شامل جزيرة قربص  1974-
  ايام5ويبدأ إحتاللها خالل 

املركبة الفضائية األمريكية فايكنج تصل  1976-
 سطح املريخ

يصدر قرارا بوقف القتال بني مجلس األمن  1987-
العراق وإيران وإنسحاب القوات إىل 

  الحدود املعرتف بها دوليا

 مواليد
 مولد األديب اإليطاىل فرانسيس برتارك 1304-

(Petrarch Francese)  
سهري القلاموى استاذة األدب . مولد د 1911-

  واللغة العربية بجامعة القاهرة
ستشار أحمد حسن كاشف امل. مولد د 1926-

الثقاىف ملرص ىف باريس سابقا وعضو املجمع 
 العلمى املرصى

 وفيات
 )فيزياىئ ايطايل(وفاة ماركوىن جوليلو  1937-

(Marconi, Guglielmo)  رائد اخرتاع
نوبل  الالسلىك والتلغراف حصل عىل جائزة

 )25/4/1874مولده ( 1909

  يوليو20
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 Valery) وفاة األديب الفرنىس بول فالريي 1945-
1871_1945) 

 ملك االردن ىف الـلـهاغتيال امللك عبد  1951-
ساحة املسجد االقىص ىف القدس عىل يد 

 شاب فلسطينى

 وفاة القارئ الشيخ محمود عىل البنا 1985-
 وفاة زهدى العدوى رسام الكاريكاتري 1994-

  يوليو 21

  أحداث
هزم نابليون جيش املامليك ىف معركة  1798-

راد بك يهرب إىل وم) إمبابة(االهرام 
 الصعيد وإبراهيم بك إىل سوريا

 العيد القومى لبلجيكا 1831-
 تأسيس الجامعة األمريكية بالقاهرة 1886-
  ىف مرصلالنتخابصدور قانوىن الدستور  1913-
الدكتور محمد مصدق يتوىل رئاسة وزراء  1952-

 إيران
توقيع إتفاقية جنيف التى تقىض بتقسيم  1954-

 لية وجنوبيةفيتنام إىل شام
  بدء إرسال التليفزيون ألول مرة ىف مرص 1960-
أول إجتامع بني جامل عبد النارص  1960-

 وإبراهيم عبود الرئيس السوداىن
ألقى القبض عىل مصطفى أمني بتهمة  1965-

وصدر (التخابر مع املخابرات األمريكية 
الحكم عليه باالشغال الشاقة املؤبدة 

 )1966 أغسطس21ىف
قتال مرصى ليبى عىل ) يوليو 24- 21( 1977-

حدود مرص الغربية توقف بعد وساطة 
 جزائرية

  

 مواليد
 REUTER, PAUL) مولد بول رويرت 1816-

JULIUS)   مؤسسة وكالة انباء رويرت
 )1899-1816(العاملية 

 مولد األديب االمريىك ارنست هيمنجواى 1898-
(Ernest Hemingway) ) جائزة نوبل

1954( 
لد العامل والناقد املوسيقي الدكتور مو 1900-

 )السندباد املرصى(حسني فوزى 
 مولد األديب الجزائرى محمد ديب 1920-

 وفيات
 وفاة جورجى زيدان مؤسس دار الهالل 1914-
وفاة الكاتب املرصى اللبناىن االصل  1927-

  يعقوب رصوف
وفاة األديب كاتب القصص التاريخية  1968-

  حبيب جاماىت
عبد الرزاق .  القانوىن املرصى دوفاة 1971-

  السنهورى
اغتيال رئيس الوزراء السورى األسبق صالح  1980-

  البيطار ىف باريس
 أول رائد (Shepard) وفاة االن شيربد 1998-

  فضاء ميىش عىل سطح القمر 

 يوليو20/21
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  يوليو 22

  أحداث
 العيد القومى لبولندا 0000-
  اإلعتداء عىل سعد زغلول وإصابته 1924-
يار األمريىك ووىل بوش يطري حول الط 1933-

 العامل
منظمة األرجون اإلرسائيلية تفجر فندق  1946-

امللك داود بالقدس وينجم عنه مقتل 
 وإصابة عدد كبري

 نجيب الهالىل يؤلف وزارته الثانية ىف مرص 1952-
بعد ( عودة رضا بهلوى شاه إيران إىل طهران 1954-

 )1953 أغسطس 15مغادرته لها ىف 
إفتتاح مجلس األمة املرصى وبعضويته  1957-

  نساء4ألول مرة 
 أول إجتامع ملنظمة العفو الدولية ىف لندن 1961-
 مرص تطلق صاروخيها القاهر والظافر 1962-

الرئيس السوداىن جعفر منريى يقىض عىل  1971-
االنقالب الشيوعى ىف السودان ويعدم عددا 

 من زعامئه
كاركاتري إطالق النار عىل رسام ال 1987-

ميوت ىف (الفلسطينى ناجى العىل ىف لندن 
  )أغسطس 29

) 1شهاب (إيران تطلق صاروخا باليستيا  1998-
 كم وقادر عىل حمل طن 1300يبلغ مداه 
 من الذخرية

 مواليد
مولد الكاتب الربيطاىن اآلن مورهيد  1910-

(Alan Moorhead) 

 وفيات
 وفاة شاعر النيل حافظ ابراهيم 1932-
 فاة الكاتب الناقد اسامعيل ادهم و 1940-
  وفاة الرسام املرصى صربى راغب 2000-

  يوليو 23

  أحداث
سلطان تركيا عبد الحميد يرضخ لجمعية  1908-

  1878 اإلتحاد والرتقى ويعيد العمل بدستور
حريق هائل بدمر أحياء ىف مدينة  1911-
 سطنبولا

  
  
  
  
  

اختارته (تتويج فيصل ملكا عىل العراق  1921-
بريطانيا وفاز ىف استفتاء من الشعب 

  %)96العراقى بنسبة 
) عيد الثورة( ىف مرص يوليو 23قيام ثورة  1952-
، جامل  صباحا7.20ذاعة أول بيان للثورة إ(

عبدالنارص ومحمد نجيب يطوفان بالسيارة 
 )ىف أنحاء القاهرة

  يوليو22/23
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 سيدات بريطانيات لعضوية 4إختيار  1958-
  طانيا ألول مرةمجلس اللوردات ىف بري

وضع ثروت عكاشة حجر األساس لدار  1961-
  الكتب املرصية عىل كورنيش النيل

إفتتاح متحف املثال محمود مختار  1962-
  بالقاهرة

تطبيق قانون تحديد ملكية الفرد الزراعية  1969-
   فدان100 فدانا واألرسة 50ىف مرص بـ 

خطاب جامل عبدالنارص ىف املؤمتر القومى  1970-
ذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل ال

كام أعلن الرئيس عبدالنارص قبول مبادرة 
ملرشوع السالم األمريىك ألزمة "روجرز 

  الرشق األوسط
توىل السلطان قابوس بن سعيد الحكم ىف  1970-

  سلطنة عامن
زواج األمري أندرو ابن امللكة إليزابيث  1986-

 ملكة بريطانيا وسارة فريجسون وسط
  إحتفال هائل بلندن

محمد السادس يتوىل الحكم ىف املغرب  1992-
  خلفا لوالده الراحل امللك حسني

  إنقالب عسكرى ىف جامبيا 1994-

الواليات املتحدة األمريكية تطلق مكوك  1999-
ىف رحلة تقودها ألول " كولومبيا"الفضاء 

  "إيلني كولينز"مرة سيدة 
ان مجزرة وحشية لشارون ضد السك 2002-

 شهيدا 15املدنيني ىف غزة راح ضحيتها 
   أخرين150وإصابة 

تفجريات إرهابية ىف فندق سياحى برشم  2005-
 80الشيخ وخليج نعمه يسفر عن مقتل 

  شخصا

 مواليد
مولد االمرباطور هيال سالىس امرباطور  1892-

 (Haile Selassie)  اثيوبيا السابق
 مولد املخرج السنيامىئ عاطف سامل 1927-

 فياتو
  وفاة الفنانة بديعة مصابنى 1974-
وفاة الرئيس اللبناىن السابق سليامن  1992-

 فرنجيه
شكرى عياد األديب والناقد . وفاة د 1999-

 املرصى
وفاة امللك الحسني الثاىن ملك املغرب  1999-
عرش ) وتوىل نجله امللك محمد السادس(

  املغرب

  يوليو 24

  أحداث
رت القاهرة ونزوله ىف دخول نابليون بوناب 1798-

  قرص محمد األلفى ىف األزبكية
  توىل سعيد باشا حكم مرص 1854-

  
  
  

مسلح أمريىك يقتحم مبنى الكونجرس  1898-
ويقتل رشطيني ويصيب سائحة ويهدد بقتل 

  الرئيس األمريىك
 يسلون بني السوريني والفرنسينيممعركة  1920-

  عىل أبواب دمشق

يو يول23/24
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  ب عىل فلسطنيإعالن عصبة األمم اإلنتدا 1922-
أقر مجلس عصبة األمم صك اإلنتداب  1922-

الذى وضعته الحكومة الفرنسية لسوريا 
  ولبنان

  توقيع معاهدة لوزان بني تركيا واليونان 1923-
  عىل ماهر يؤلف وزارته الرابعة ىف مرص 1952-
  إعالن الجمهورية التونسية وإلغاء امللكية 1957-
األساس أرىس جامل عبدالنارص حجر  1959-

  ملؤسسة التأمينات اإلجتامعية
إفتتح جامل عبدالنارص بالقاهرة أكرب كلية  1960-

للطريان وأكرب أستاد رياىض ىف الرشق 
  األوسط

جامل عبدالنارص وبابا الكرازة املرقسية  1960-
شنودة الثاىن يضعان حجر األساس 

  للكاتدرائية املرقسية الجديد
إىل األرض ) 11أبوللو (عودة رواد فضاء  1969-

بعد رحلة ناجحة حققت الهبوط عىل 
  سطح القمر

إنتهاء التحقيقات ىف فضيحة وترجيت  1974-
بتوجيه ثالث تهم للرئيس نيكسون أخطرها 

  عرقلة سري العدالة

 إنتخاب محمد رجوى رئيسا إليران خلفا 1981-
  ألىب الحسن بنى صدر

 الفريق أول عبد الفتاح السيىس وزير 2013-
لقائد العام للقوات املسلحة الدفاع وا

يطلب من املواطنني الخروج ىف جميع 
 ملنح الجيش يوليو 26امليادين يوم الجمعة 

  ًتفويضا للعمل ضد العنف واإلرهاب

 مواليد
سياىس  (Bolivar)مولد سيمون بوليفار 1783-

فنزويىل، احد زعامء الثورة ضد الحكم 
   الجنوبية االسباىن ىف امريكا

 ديب الفرنىس الكسندر دوماسمولد األ 1802-
(Alexandre Dumas, père)) االب( 

 (مؤلف رواية الفرسان الثالثة ورواية
  )الكونت دى مونت كريستو

 وفيات
مقتل يوسف العظمة وزير الدفاع السورى  1920-

اثناء معركة ميسلون بني السوريني 
 والفرنسسني عىل ابواب دمشق

وعى وفاة االمني العام للحزب الشي 1995-
 السورى خالد بكداش ىف دمشق

 )األديب والناقد(شكرى عياد . وفاة د 1999-

  يوليو 25

  أحداث
   شيوخ9نابليون يشكل ديوان القاهرة من  1798-
هزمية األتراك عىل " (أبو قري الربية"معركة  1799-

  )يد الفرنسيني
  
  
  

األمريكيون يهزمون الربيطانيني ىف معركة  1814-
  ربهام عىل أراىض كنداىف ح) لندى لني(
اإليطاليون يعزلون الديكتاتور اإليطاىل  1943-

بنيتو موسولينى من منصبه ويسجنونه 
  وأملانيا تنقذه فيام بعد

  يوليو24/25
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إعالن الجمهورية التونسية وإلغاء امللكية  1957-
  والحبيب بورقيبة يصبح رئيس الجمهورية

إعالن قانون تحديد امللكية الزراعية مبائة  1961-
  )ىف مرص(فدان حد أقىص 

الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد  1963-
ن عىل حظر االسوفيتى وبريطانيا يتفق

  ارب النوويةجالت
خطاب لجامل عبدالنارص ىف الجلسة  1969-

الختامية للدورة الثالثة للمؤمتر القومى 
تحدث فيه عن املهام العاجلة للتنظيم 

  السياىس لإلعداد ملعركة طويلة
عقد أول مؤمتر للمنظمة العربية للرتبية  1969-

  والثقافة والعلوم
مولد ليزا براون أول طفلة أنابيب ىف  1978-

وكانت أول طفلة تولد (النكشاير 
  )باإلخصاب خارج الرحم

 آالف هكتار ىف شبه 6إرسائيل تعيد  1979-
جزيرة سيناء إىل مرص مبوجب معاهدة 

  كامب ديفيد للسالم
  بتسليم مناطق اإلنسحاب الثاىناإلحتفال  1979-
فات يوقع ىف بريوت وثيقة تعرتف يارس عر 1982-

   قرارات األمم املتحدة حول فلسطنيبكل

  ترميم سور الصني العظيم 1984-
إختيار الرئيس حسنى مبارك رئيسا ملنظمة  1989-

  الوحدة اإلفريقية
  أول لقاء بني املسئولني عن شطرى كوريا 1990-
ني عاهل األردن ورئيس الوزارء امللك حس 1994-

اإلرسائيىل إسحق رابني يوقعان ىف واشنطن 
إتفاقا ينهى حالة الحرب بني األردن 

  وإرسائيل
 مواليد
 بلفورمولد السياىس الربيطاىن آرثر جيمس  1848-

(Balfour) الذى وزير الخارجية الربيطاىن 
بانشاء وطن قومى  اصدر وعد بلفور
  1917رب  نوفم2: يهودى ىف فلسطنب

 مولد الشاعر الناقد السكندرى أحمد راسم 1895-
 وفيات
 )القائد البحري(وفاة سليامن عزت  1970-
 وفاة الدكتور نجيب محفوظ رائد تخصص 1974-

 طب امراض النساء والوالدة
اغتيال زهري محسن املسئول مبنظمة  1979-

 الصاعقة ىف لبنان
ر وفاة الفليسوف املرصى الكبري الدكتو 2002-

 عبد الرحمن بدوى

  يوليو 26

  أحداث
مبناسبة خروج (يوم محافظة األسكندرية  ____-

  )26/7/1952امللك فاروق من مرص 
  )إعالن الجمهورية(إستقالل ليربيا  1847-

  
  
  

قوات الجيش املرصى تحارص القصور  1952-
امللكية ىف رأس التني واملنتزه وعابدين 

لك الثورة توجه نداء إىل امل(والقبة 
السابق فاروق بالتنازل عن العرش 
  ومغادرة البالد قبل السادسة مساء وخلع

  

 يوليو25/26
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 فاروق األول ملك مرص وتنحيه عن العرش البنه 
  )وتركه مرص نهائيا من األسكندرية

إنشاء إذاعة األسكندرية املحلية وبدء  1954-
  البث

  تأميم قناة السويس 1956-
أعلن الرئيس جامل عبدالنارص مجانية  1962-

  التعليم ىف جميع مراحله
سافر جامل عبدالنارص إىل اإلتحاد  1968-

السوفيتى لىك يبدأ العالج الطبيعى مبدينة 
مكث ىف املصحة إىل (تسخلطون وقد 

16/8/1968(  
سعيد بن تيمور سلطاان عامن يتنازل عن  1970-

  العرش لولده قابوس 
   تنصيب شنكار ديال شارما رئيسا للهند1992-
الجامهري إىل ميادين مرص تلبية  خروج 2013-

لدعوة الفريق أول السيىس وتفويضه 
بحامية الدولة والقضاء عىل اإلرهاب 
والعنف الذى متارسه جامعة اإلخوان 

قدر عدد الذين خرجوا ىف هذا . املسلمني
ُ مليون شخص ومبا وصف بأنه 35اليوم بـ 

ويعترب امتدادا لثورة .. أكرب مظاهرة شعبية
 واستكامالً لخروج الجامهري 2011 يناير 25
 مطالبة بعزل الرئيس محمد 30/6/2013ىف 

أجراس الكنائس تدق مع .. (مرىس ونظامه
ًأذان املغرب تعبريا عن الوحدة الوطنية ضد 

  ..)العنف واإلرهاب

  

  

 مواليد
مولد اإلقتصادى الربيطاىن الفريد مارشال  1842-
)Marshall) (1842_1924( 
إليرلندى جورج برنارد شو  مولد األديب ا1856-
)(Shaw, George Bernard 

(1856_1950) 
مولد األديب الفرنىس اندريه موروا  1885-
)MAUROIS, ANDRE( 
مولد األديب الرببطاىن الدوس هكسىل  1894-
)HUXLEY, ALDOUS (  
 مولد األديب والناقد صديق شيبوب 1894-
  )السورى االصل السكندرى املوطن(
يب الربيطاىن روبرت جريفز  مولد األد1895-
)(GRAVES, ROBERT)   
مولد الكاتب االمريىك بول جاليكو  1897-
)GALLICO, PAUL .W( 
مولد الدكتور محمود ابو زيد وزير املوارد  1935-

 املائية األسبق

 وفيات
 وفاة شاه ايران رضا بهلوى 1944-
وفاة الزعيم الفلسطينى زهري محسن بعد  1979-

 )امس(يه اطالق الرصاص عل
 )الفنان التشكييل( وفاة حسن فؤاد 1985-
 وفاة األديب توفيق الحكيم  1987-
وفاة الشاعر العراقى محمد مهدى  1997-

  الجواهرى
  

  يوليو26
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  يوليو 27

  أحداث
نابليون يشكل دواوين األقاليم ىف مرص  1798-
يجعل لكل إقليم أغا لإلدارة، ومبارش (

  )لجمع الرضائب
  األفيون بني إنجلرتا والصنيبداية حرب  1838-
  أسبانيا تتخىل لفرنسا عن سان دمينجو 1895-
رايت يصنعان طائرة ويطريان بها األخوان  1909-

   مرت فوق كاليفورنيا400
إمتام أول إتصال تليفوىن عرب املحيط الهادى  1915-

  )بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان(
   أندونيسياالقوات اليابانية تبدأ غزو 1941-
نهاية الحرب ىف شبه الجزيرة الكورية  1953-

وتوقيع ) وتقسيم البالد إىل شامل وجنوب(
   سنوات3الهدنة بعد حرب دامت 

التوقيع باألحرف األوىل عىل إتفاقية الجالء  1954-
 عاما من 72بعد (الربيطاىن عن مرص 

  )اإلحتالل
إستعادت النمسا سيادتها رسميا، وعقد  1955-

  لحلفاء للنمسا إجتامعه األخري ىف فينامجلس ا
إفتتح جامل عبدالنارص مصنع الحديد  1958-

  والصلب بحلوان ىف مرص
الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يلتقى رئيس  1999-

الوزارء اإلرسائيىل إيهود باراك عند معرب إبريز 
   ريفرملناقشة تطبيق إتفاق واى

رمى العثور عىل املبنى اإلدارى لبناة ه 2002-
خفرع ومنقرع من ملوك األرسة الرابعة ىف 

  مرص القدمية

وقوع اشتباكات وأعامل عنف شديدة  2013-
شهدها طريق النرص مبدينة نرص فجر اليوم 
بني قوات األمن ومؤيدى الرئيس املعزول 
محمد مرىس املعتصمني مبيدان رابعة 

ً شخصا وإصابة 74العدوية تسفر عن وفاة 
وع اشتباكات أخرى  أخرين، ووق500حواىل 

 عنف ىف محيط مسجد القائد أحداثو
 قتىل واحتجاز عدد 9إبراهيم راح ضحيتها 

  من املصلني باملسجد

 مواليد
مولد الرواىئ الفرنىس الكسندر دوماس  1824-

 )"Dumas Alexander "son(االبن 

 وفيات
وفاة عامل الذرة الربيطاىن جون دالتون  1844-
)Dalton( 
تور محمد غنيمى هالل الناقد وفاة الدك 1968-

  واألديب املرصى
وفاة السياىس الربتغاىل انطونيو ساالزار  1970-
)Salazari(  
 وفاة هيالسالىس امرباطور اثيوبيا 1975-
وفاة محمد رضا بهلوى شاه ايران ودفنه  1980-

  بالقاهرة مبسجد الرفاعى
  وفاة املمثل االمريىك جيمس ماسون 1980-
   رشدى اباظةوفاة املمثل 1980-
  وفاة املمثل فريد شوقى 1980-
  ا عام82وفاة املخرج يوسف شاهني عن  2008-

 يوليو27
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  يوليو 28

  أحداث
األسطول اإلنجليزى بقيادة دريك يدمر  1588-

قرب سواحل ) األرماد(أسطول أسبانيا 
  فرنسا ثم يفشل دريك ىف غزو أسبانيا

  إستقالل بريو عن أسبانيا 1821-
عند منابع " الروى "يتم إكتشاف بحرية 1862-

، أسبيك( يد رحالتني اإلنجليزيني النيل عىل
ثم أطلقا عليها اسم فكتوريا ) مرجرانت

  ملكة إنجلرتا
قوات الحلفاء ىف جزيرة مالطا تصد  1940-

  هجوما لقوات املحور
توقيع معاهدة جينيف حول معاهدة  1941-

  أرسى الحرب
  احزاب الفاشية فيهإيطاليا تحل وتحظر األ 1942-
مقاتلة أمريكية تصطدم بناطحة سحاب  1945-
بنيويورك بسبب الضباب ) أمبايرستيت(

   شخصا13وتقتل 
  قربص حكام ذاتيا محدوداتحكم بريطانيا  1954-
زلزال يدمر جزءا كبريا من تانجستان  1976-

   ألف شخص242الصينية ويسفر عن مقتل 
  إنتخاب عىل أكرب رفسنجاىن رئيسا إليران 1989-
إنضامم فيتنام رسميا لرابطة جنوب رشق  1995-

  آسيا
مجلس األمن يصدر قرارا بوقف العقوبات  1998-

عىل ليبيا إذا سلمت املتهمني ىف حادثة 
  لوكريىب

الجيش الجمهورى اإليرلندى ينهى رسميا  2005-
 30مقاومته املسلحة إنجلرتا والتى إستمرت 

  عاما
حسنى مبارك يعلن من مدرسة املساعى  2005-

شكورة مبدينة شبني الكوم مبحافظة امل
املنوفية أنه سيخوض إنتخابات الرياسة ىف 

  مرص

 مواليد
 مولد الفيلسوف الربيطاىن سري كارل بوبر 1902-
)Popper(  
  مولد يوسف عز الدين عيىس األديب وعامل 1914-
مولد استاذ علم الحرشات الدكتور عىل  1931-

 عىل املرىس
شة كاتب ومؤلف مولد اسامة انور عكا 1941-

   تلفزيونيةدراما

 وفيات
يوهان  وفاة املوسيقار االملاىن باخ، 1750-

 )Bach(سيبستيان 
 ,اعدام الثائر الفرنىس روبسيري 1794-

 )Robespierre( مكسيميليان
وفاة سري برتى فلندرز العامل الربيطاىن  1942-

 املتخصص ىف الدراسات الفرعونية 
 م منصوروفاة الشاعر عبد الرحي 1984-
وفاة الدكتور لبيب شقري رئيس مجلس  1986-

 االمة املرصى

  يوليو28
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  يوليو 29

  أحداث
الشيخ محمد عبده يرأس إجتامعا  1882-

بالقاهرة لبحث خيانات الخديوى توفيق 
  ) الثورة العرابيةأحداثضمن (
فرنسا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع  1904-

  الفاتيكان
  تحتل هاييتىالبحرية األمريكية  1915-
تسليم امللك فاروق األول سلطاته  1937-

بعد إنتهاء الوصاية عليه (الدستورية كاملة 
من مجلس مشكل من األمري محمد عىل 

  )وعزيز عزت باشا ورشيف صربى باشا
  إفتتاح حديقة حيوان النزهة باألسكندرية 1959-
بدأ املفاعل الذرى العرىب العمل بعد  1961-

  تجربته ىف أنشاص
زواج األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا من  1981-

  األمرية ديانا سبنرس
  التوقيع عىل إنشاء نفق املانش 1987-
  إنتخاب رافسنجاىن رئيسا إليران 1989-
   قرى ىف رومانيا7فيضانات مدمرة تجتاح  1991-
إنطالق سفينة الفضاء الروسية سيوزىت إم  1992-

15  

 مواليد
اىل بنيتو موسولينى  مولد السياىس اإليط1883-

(Mussolini) )1883-1945(  
العام شولد السكرتري  مولد السويدى داج همر1905-

 )Hammarskjöld( املتحدة الثاىن لالمم
  مولد البطل أحمد عبد العزيز1907-

 وفيات
وفاة املوسيقار االملاىن روبرت شومان  1856-

SCHMANN)() (1856_1810 
ينسينت فان جوخ  وفاة الرسام الهولندى ف1890-
)( Gogh, Vincent van  
 )Alberto( اغتيال ملك ايطاليا الربتو األول 1900-
  وفاة املوسيقار محمود الرشيف1990-
املستشار ) Kreisky( وفاة برونو كرايسىك 1990-

 )  عاما79عن (النمساوى السابق 
 )Hope(وفاة املمثل االمريىك بوب هوب  2003-

  عاما 100عن 

  

 يوليو29
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  يوليو 30

  أحداث
القوات الفرنسية والسويدية تبدأن غزو  1646-

  بلغاريا
القوات اإلنجليزية تهزم القوات الفرنسية  1709-

  ىف بلجيكا
الحملة الفرنسية عىل مرص تفرض رضائب  1798-

باهظة عىل تجار األسكندرية وغرامة كبرية 
  عىل محمد كريم

إنتصار الجيش املرصى ىف بيالن جنوىب  1832-
ية التى دخلها الفرسان املرصيون األسكندرو

  بقيادة عباس باشا ثم دخلوا أنطاكية
  تأسيس اإلتحاد العاملى للربيد 1875-
التى أساسها ) الجريدة(توقف جريدة  1915-

  1907 مارس 9أحمد لطفى السيد ىف 
إنعقاد الجلسة األوىل ملجمع اللغة العربية  1919-

  بدمشق
ات تأسيس الجمعية املرصية للداس 1945-

  التاريخية
إتفاق سوريا وإرسائيل عىل هدنة  1949-

  عسكرية
أعلن جامل عبدالنارص ميثاق العمل  1962-

الوطنى أمام املؤمتر الوطنى للقوى الشعبية 
  وقد وافق املؤمتر عليه باإلجامع

إستقبل جامل عبدالنارص مارشال زخاروف  1967-
رئيس هيئة أركان حرب الجيش السوفيتى 

  ق لهوالوفد املراف
إستقبل جامل عبدالنارص جردان التكريتى  1969-

  نائب رئيس وزارء العراق ووزير الدفاع

دافيد سكوت ) 15أبوللو (رائد الفضاء  1971-
وجيمس أيروين يهبطان عىل سطح القمر 

  ويتجوالن بعربة
الكونجرس األمريىك يوجه اإلتهام الثاىن  1974-

للرئيس ريتشارد نيكسون ىف قضية 
  )1974 أغسطس 9إستقالته ىف (ووترجيت 

اليونان وتركيا وبريطانيا توقع إتفاقا لوقف  1974-
  إطالق النار ىف جزيرة قربص

الواليات املتحدة وكندا والدول األوربية  1975-
توقع ىف هلسنىك وثيقة األمن والتعاون ىف 

  أوربا لتخفيف التوتر
العثور عىل حطام السفينة تيتانيك الغارقة  1986-

غرقت  )1912 أبريل 14 (1912منذ عام 
السفينة الربيطانية الضخمة تيتانيك بالقرب 

  )من نيوفون الند
أول معاهدة لتدمري األسلحة النووية بني  1991-

  أمريكا وروسيا
حسم النزاع بني الهند والربتغال بشأن  1991-

  مجموعة من املجوهرات

 دموالي
 مولد االدبية اإلنجليزية اميىل برونتى 1818-

BRONTE) (  
 مولد رائد صناعة السيارات هرنى فورد 1863-
)FORD( 
 مولد املثال الربيطاىن هرنى مور 1898-
)MOORE( 
  مولد عازف البيانو الربيطاىن جريالد مور1899-

  يوليو30



  

 

 223

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 سعيد عاشور استاذ تاريخ العصور.  مولد د1922-
 الوسطى

 املمثل فريد شوقىمولد  1925-

 وفيات
 دنيس ، وفاة املفكر الفرنىس ديدرو1784-
)DIDEROT( 

 وفاة السياىس االملاىن بسامرك 1898-
)Bismarck( 
  وفاة امللحن محمد البحر الدرويش1986-
وفاة املمثلة األمريكية كولديت كوليري  1996-
)Colbert( 
   وفاة املخرج السينامىئ عاطف سامل2002-

  يوليو 31

  أحداث
 230الحزب القومى اإلشرتاىك يحصل عىل  1932-

الربملان األملاىن ليصبح القوة مقعدا ىف 
  السياسية األوىل ىف أملانيا

  إلغاء عصبة األمم من الناحية القانونية 1947-
إتفاق تعاون نووى بني بريطانيا وأملانيا  1956-

  الغربية
  إنتخاب فؤاد شهاب رئيسا للبنان 1958-
رئيس املرصى أنور السادات يعلن تأليف ال 1978-

  الحزب الوطنى الدميقراطى
  قيام إتحاد ماليزيا املوسع 1962-
أول صورة مقربة للقمر تبثها املركبة  1964-

حيث وصفت بأنها ) 7رينجر (األمريكية 
  أعظم إنجاز فلىك منذ جاليليو

  الكومنولث الربيطاىن يحل محل إمرباطوريتها 1966-
الق النار عىل الجبهة املرصية توقف إط 1970-

  نتيجة قبول القيادة السياسية مبادرة روجزر
الكنيست اإلرسائيىل يقر قانونا يعلن  1980-

  مبوجبه القدس املوحدة عاصمة إلرسائيل

إنتاج منطاد صغري يسهل رسم الخرائط  1987-
  من الجو

 خارجية الدول لوزراءاملؤمتر التاسع عرش  1990-
  العربية

  يونان توافق عىل إتفاقية ماسرتيختال 1992-

 مواليد
 مولد املمثل الكوميدى الفرنىس لويس دى 1914-

 فانتوس

 وفيات
 وفاة املوسيقار املجرى فرانز ليست 1886-
)Liszt) (1886__1811( 
 مقتل الزعيم االشرتاىك الفرنىس جان 1914-

 )Jaurès) (1914__1859(جوريس 
 الخورى  وفاة الشاعر اللبناىن بشارة1968-
  )االخطل الصغري(
عضو ( وفاة عبد املنعم عبد الرؤوف 1985-

 )اللجنة التاسيسية للضباط االحرار
  وفاة امللك بودوان األول ملك بلجيكا1993-

 يوليو30/31
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  أغسطس 1

  أحداث

 وفاة لويس السادس ملك فرنسا 1137-

 )العيد القومى(تأسيس اإلتحاد السويرسى  1291-

األسطول " (ريةأبو قري البح"موقعة  1798-
 )اإلنجليزى يدمر األسطول الفرنىس

 اليابان تعلن الحرب عىل الصني لخالفهام 1904-
 عىل كوريا

أملانيا تعلن الحرب عىل روسيا تضامنا مع  1914-
 النمسا ىف الحرب العاملية األوىل

 إنشاء الجيش األحمر الصينى 1927-

 األملان بدء املقاومة الشعبية البولندية ضد 1944-
 ىف الحرب العاملية الثانية

مؤمتر بوتسدام للدول املنترصة ىف الحرب  1945-
 العاملية الثانية

 سلطان املغرب محمد الخامس يصبح ملكا 1957-

 )بنني حاليا(إستقالل داهومى  1960-

 إستقالل جزيرة مالطة 1963-

إكتشاف قلعة أثرية ترجع للعرص  1986-
 البيزنطى قرب السلوم

 مواليد

 األديب والسياىس(مولد عبد الوهاب عزام  1884-
  )املرصى

أول امني عام ( ميالد عبد الرحمن عزام 1893-
  )الجامعة الدول العربية

 وفيات

 ملك فرنسا ) Louis(وفاة لويس السادس  1137-

  وفاة املسترشق االملاىن جوزيف شافت1969-

 وفاة فالرت أولربيشت مؤسس أملانيا 1973-
  (ULBRICHT)الدميقراطية 

  وفاة األديب يوسف إدريس1991-

 مرصع الجرنال محمد فارح عيديد من 1996-
ابرز زعامء الحرب الصوماليني وخلفه ابنه 

 حسني

سيد رزق .  وفاة الداعية االسالمى د1998-
 الطويل

 وفاة امللك فهد بن عبد العزيز مللك اململكة 2005-
  عاما84السعودية العربية عن 

  أحمد توفيق وفاة املخرج2005-

النائب الجديد ) قرنق(مقتل جون جارنج  2005-
للرئيس السوداىن رئيس الحركة الشعبية 
تحرير السودان ىف حادث سقوط طائرة 

  هليكوبرت

  أغسطس1
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  أغسطس 2

  أحداث
سلطان تركيا العثامنية سليم الثاىن يفتح  1571-

 جزيرة قربص
 )ىف مرص(إنشاء دار العلوم  1872-
 مع أثيوبيا معاهدة صداقة إيطاليا تعقد 1928-

  عاما20مدتها 
العامل األمريىك السويرسى األصل أينشتني  1939-

يطلع الرئيس األمريىك بإمكانية صنع قنبلة 
 ذرية

صدور إتفاقية بوتسدام ىف أعقاب مؤمتر  1945-
 ىف 1945 أغسطس 2 -  يوليو 17" بوتسدام 

نهاية الحرب العاملية الثانية وتضمنت 
ع سالح أملانيا نزعا تاما وتقسيم اإلتفاقية نز

أملانيا إىل أربعة قطاعات نصيب الروس 
اليات املتحدة ومن عدد السكان وال% 37
 %13والفرنسيني % 19والربيطانيني % 31

ثورة مرص تعيني محمد عبد املنعم بعد  1952-
ورشاد مهنا وبهى الدين بركات أوصياء عىل 

 العرش
 لعراق واألردنحل اإلتحاد الهاشمى بني ا 1958-
 بن بيال يتوىل السلطة ىف الجزائر 1962-
سفن فيتنام الشاملية تهاجم املدمرات  1964-

خليج تونكني والرئيس  األمريكية ىف
األمريىك جونسون يأمر بغارات جوية 
إنتقامية لتبدأ حرب فيتنام التى إستمرت 

  عاما11
  
  

إحتفال رسمى ىف طوكيو لتسليم قبعة  1987-
  فرنسانابليون إىل

العدوان العراقى عىل دولة الكويت  1990-
القوات العراقية تغزو الكويت وتحتل قرص (

 )األمري
 بداية الحرب األهلية ىف الكونغو 1998-

 الدميقراطية
 توىل الدكتور مهندس هشام قنديل رئاسة 2012-

الوزراء وحكومته تؤدى اليمني الدستورية 
 أمام الرئيس محمد مرىس

 مواليد
 )شاعر الكرنك(مولد أحمد فتحى  1913-
 مولد الكاتب الصحفى لطفى الخوىل 1929-
 مولد املمثل اإلنجليزى بيرت اوتول 1932-
)O'Toole( 

 وفيات
 )1805/1848واىل مرص ( وفاة محمد عىل 1849-
 وفاة مغنى االوبرا اإليطاىل كاروزو 1921-
)CARUSO ()1921/8/2_ 1873/2/25( 
  )(BELLفون جراهام بل وفاة مخرتع التلي 1922-
) Hindenburg( وفاة فون هيدنربج 1934-

ورئاسة (ملانيا وتوىل هتلر الحكم ا مستشار
 ) ملانيا مكانها
وفاة املفكر االمريىك هربرت ماركيوز  1971-
)Marcuse ()1971/8/2 -1898/7/19(  

 أغسطس2
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عىل  مرصع الشيخ األحمد الجابر الصباح 1990-
 لدولة  العراقىيد الجيش العراقى ابان الغزو

 الكويت
  وفاة املنولوجست ثريا حلمى1994-

 )مخرتع انجليزي(وفاة فرانك هوايتس  1996-
 وفاة املهندس املعامرى املرصى كامل 2008-

ولد ىف ىف ( عاما 100اسامعيل عن 
15/9/1908( 

  أغسطس 3

  أحداث
 السويد والدمنارك تعقدان معاهدة سالم 1645-
 الجيش املرصى وثوار معركة توشىك بني 1889-

 املهدى السوداىن
ىف الحرب (إعالن أملانيا الحرب عىل فرنسا  1914-

 )العاملية األوىل
 إلغاء األلقاب والرتب ىف مرص 1952-
أمتت الغواصة الذرية األمريكية نوتيلوس  1958-

 أول عبور تحت املاء للقطب الشامىل
 إستقالل النيجر 1960-
سمها إىل بوركينا فاسو فولتا العليا تغري ا 1984-

Burkina Faso)(  
 إنعقاد مؤمتر للمياه العربية ىف مرسيليا 1999-
 أوىل جلسات محاكمة القرن ملبارك ونجليه 2011-

  والعادىل ومساعديه الستة
  
  

  

 مواليد
 مولد الشاعر الغناىئ واألديب عىل محمود طه 1902-
رئيس تونس (مولد الحبيب بورقيبه  1903-

 )السابق
مولد الكاتب الصحفى والقصىص فتحى  1934-

 االبيارى

 وفيات
 وفاة األديب االنجليزى جوزيف كونراد 1924-

Conrad)( 
  )Colette( وفاة االديبة الفرنسية كوليت 1954-
   وفاة املؤرخ واألديب عبد الحميد العبادى1956-
  وفاة الزعيم القربىص االسقف مكاريوس1977-
  مرىس وفاة املخرج أحمد كامل1987-
  وفاة عىل صربى رئيس وزراء مرص األسبق1991-
  وفاة الكاتب الروىس الكسندر سولجنيتسني2008-

)Soljentzyn ( الحائز عىل جائزة نوبل ىف
  1970االداب 

  أغسطس2/3
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  أغسطس 4

  أحداث
 هزم فيها الربتغاليون(معركة القرص الكبري  1578-

 )وقواتهم املرتزقة عىل يد العرب
   اإلقطاعية ىف فرنساإلغاء الحقوق 1789-
 إحتالل القوات الفرنسية للدار البيضاء 1907-
دخول بريطانيا الحرب العاملية األوىل إىل  1914-

 جانب فرنسا ضد أملانيا
معركة رمانة عىل قناة السويس بني االتراك  1916-

 ألف ترىك ىف محأولة 18هاجمها (واإلنجليز 
ا إلبعاد اإلنجليز عن مبادرة الحرب ىف أورب
 5أيام أملانيا إنهزم األتراك وخرسوا نحو 

 )آالف جندى
الجيش الروماىن يدخل العاصمة املجرية  1919-

  بودابست ويطيح بالحكومة الشيوعية
 إفتتاح الدورة األوليمبية ىف برلني 1936-
محادثات عبدالنارص وأحمد سيكتورى  1965-

 رئيس جمهورية غينيا وإستعراض القضايا
 الدولية

ودة سفينة الفضاء األمريكية أبوللو إىل ع 1971-
  األرض

 مواليد
 مولد املسترشق الفرنىس اسكاليجيه 1609-
)Scaliger( 
 )Shelley(مولد الشاعر اإلنجليزى شيلىل  1792-
)1822/7/8_1792/8/4( 
  العراقية نازك املالئكةة مولد الشاعر1923-
 مولد الرئيس الفلسطينى يارس عرفات 1929-

 وفيات
 وفاة اديب االطفال الدمنارىك هانز 1875-

 ابريل 2مولده ىف (كريستيان اندرسون 
1805) (Anderson(  

  وفاة األديب الصحفى محمد السباعى1931-
 وفاة الكاتب واملفكر املرصى سالمة موىس 1958-
 وفاة الفليسوف االملاىن ارنست بلوخ 1977-
)Bloch(  
 ياىتوفاة الشاعر العراقى عبد الوهاب الب 1999-

  أغسطس 5

  أحداث
   دخل الجيش الفاطمى الفسطاط مبرص-م969

  
  
  
  
  
  

اإلنتهاء من توصيل أول كابل تليفون عرب  1866-
 املحيط األطلنطى

صدور العدد األول من جريدة األهرام  1876-
 كجريدة أسبوعية

 أغسطس4/5
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بدء ثورة مصطفى كامل أتاتورك ىف تركيا  1919-
 وىلبعد هزميتها ىف الحرب العاملية األ

 إستقالل فولتا العليا 1960-
إعتقال نيلسون مانديلال زعيم حزب  1962-

املؤمتر الوطنى اإلفريقى بواسطة النظام 
 العنرصى ىف جنوب إفريقيا

 وقعت بريطانيا والواليات املتحدة واإلتحاد 1963-
السوفيتى بحضور يوثانت السكرتري العام 
 لألمم املتحدة إتفاق الحظر الجزىئ للتجارب

 الذرية
عقب (إقامة البنك اإلفريقى للتنمية  1963-

 )إجتامع ىف الخرطوم
إفتتاح أول جامعة إسالمية بالصني لتقديم  1989-

 )مليون مسلم15(دراسات إسالمية وعربية 
عودة العالقات الدبلوماسية بني أمريكا  1995-

 وفيتنام
محكمة النقض املرصية تؤيد حكم  1996-

مد أبو زيد اإلستئناف بردة نرص حا
 وإنفصاله عن زوجته إبتهال نرص

إنتخاب الجرنال هوجو بانزر رئيسا لبوليفيا  1997-
الدكتاتور السابق ويعود دميقراطيا إىل 

 السلطة
 عرفات وباراك يوقعان إتفاق رشم الشيخ 1999-
 ىف هجوم إرهاىب 7 جنديا مرصيا واصابة 16 استشهاد 2012-

 ىف مدينة 6رقم شنته عنارص جهادية عند العالمة 
 تم (رفح عىل كمني أمنى قرب الحدود اإلرسائيلية 

 
 

 
  

الحادث أثناء تناول الجنود طعام اإلفطار         
 )عند الغروب ىف رمضان

 مواليد
 مولد األديب الفرنىس جى دى موباسان 1850-
)Guy de Maupassant(  
 مولد األديب والسياىس اللبناىن ساطع 1880-

 الحرصى
  األديب املرصى دكتور زىك مباركمولد 1891-
  مولد رائد الفضاء االمريىك نيل ارمسرتونج1930-

)Armstrong(  

 وفيات
  وفاة لويس الثالث ملك فرنسا882-

) Comte( وفاة أوجست كونت 1857-
  )الفيلسوف وعامل اإلجتامع الفرنىس(
 وفاة املفكر اشرتاىك االملاىن فردريك انجلز 1895-
)Engels ()1895/8/5_ 1820/9/28( 
  وفاة األديب اللبناىن امني الحداد1913-
 )Monroe( انتحار املمثلة مارلني مونرو  1962-
 عبد املنعم ابو بكر.  وفاة عامل اآلثار د1976-
 وفاة املمثل الربيطاىن ريتشارد بريتون 1984-
)Burton(  
 وفاة الدكتور الطيب النجار مدير جامعة 1991-

 االزهر
 لرئيس البلغارى تودور جينكوف وفاة ا1998-
 70عن ( وفاة املفكر الدكتور رشدى فكار 2000-

 )عاما
 وفاة املهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب 2008-

  عاما90العمل املرصى عن 

  أغسطس5
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  أغسطس 6

  أحداث
هولندا والربتغال يوقعان معاهدة تحتفظ  1661-

مبقتضاها هولندا بالربازيل والربتغال بجزيرة 
 سيالن

إعالن جمهورية بوليفيا وإستقاللها عن  1825-
 بريو

إفتتاح خط سكك حديد الحجاز بني  1908-
 دمشق واملدينة املنورة

 عقد معاهدة لوزان للسالم العاملى 1924-
إلقاء القنبلة الذرية األوىل عىل هريوشيام  1945-
 )أسقطتها الواليات املتحدة األمريكية(
ث تأميم مرص بدء إنعقاد مؤمتر لندن لبح 1956-

 قناة السويس
الصني والهند تتفقان عىل اللجوء للتفاوض  1962-

 بشأن نزاعات الحدود بينهام
الرئيس األمريىك جونسون يوقع قانونا  1965-

يعطى كامل حقوق الرتشيح واإلنتخاب 
 للسود فيها

توىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  1966-
 دةالحكم ىف دولة اإلمارات العربية املتح

رئيس باكستان غالم خان يقيل حكومة  1990-
 بنازير بوتو

وكالة الفضاء األمريكية تعلن إمكانية  1996-
 3000وجود حياة بدائية عىل املريخ منذ 

 مليون سنة

 مواليد
مولد الشاعر االنجليزى تينسون  1809-
)Tennyson() 1892/10/6-1809/8/6(  
 مولد الكاتب الصحفى صالح منترص 1933-

 اتوفي
 Ben( وفاة األديب اإلنجليزى بن جونسون 1637-

Jonson( 
وفاة البابا بولس السادس عن عمر يناهز  1978-

 الثامنني
وفاة برييل ماركهام أول امراة تعرب  1986-

 االطلنطى مبفردها
 اغتيال شهبور بختيار اخر رئيس الوزراء 1991-

 )ىف باريس(شاه ايران السابق 
 اقى بلند الحيدرى وفاة الشاعر العر1996-
 وفاة الكاتب الصحفى باالهرام عبد 2004-

 الوهاب مطاوع رئيس تحرير مجلة الشباب

 

 أغسطس6
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  أغسطس 7

  أحداث
 ثورة أهاىل املنصورة عىل الحملة الفرنسية 1798-
إستيالء القوات املرصية عىل أبو حمد ىف  1897-

السودان ووصول البعثة العسكرية 
 الفرنسية إىل السودان

وسيا واليابان توقعان عىل إتفاق لتقسيم ر 1912-
 مناطق نفوذها ىف منغوليا ومنشوريا

 إنشاء مجلس الدولة ىف مرص 1946-
شكل مجلس قيادة الثورة املرصية وزارة  1952-

جديدة بدال من وزارة عىل ماهر وتوىل 
 احتفاظهمحمد نجيب رئاستها إىل جانب 

 القائد بوزارة الحربية والبحرية وسلطات
 م للقوات املسلحةالعا

 إعالن إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمى 1954-
حصول ساحل العاج عىل إستقاللها من  1960-

 فرنسا
 إستقالل جاميكا 1962-
 إستقالل الكونجو 1964-
إنفجاران متزامنان ىف السفارتني  1998-

   ىف نريوىب بكينيا ودار السالماألمريكيتني
  

  
  

أكرث من   وإصابة250 مقتل أكرث من( بتنزانيا       
3000( 

 مواليد
=   مولد املفكر الصوىف محى الدين بن عرىب1165-

  هـ560 رمضان 27
عامل ) Leakey( مولد لويس ليىك 1903-

 االنرتوبولوجى واآلثار الكينى
 )السياىس االمرييك(مولد رالف بانش  1904-
  )األديب الناقد(مولد الدكتور عىل الراعى  1920-

  
 وفيات
 وفاة الشاعر الهندى رابندراناث طاغور 1941-
)Rabindranath Tagore ( )عىل  الحائز

- 1861) (1913جائزة نوبل ىف اآلداب 
1941( 

  وفاة الفنانة نعيمة وصفى1983-
 )استاذ االقتصاد(محمد زىك شافعى . وفاة د 1988-
 بلندن) بدر( وفاة امام اليمن 1996-
  شاكر وفاة األديب املحقق محمود محمد1997-
 وفاة األديب الرواىئ الربازيىل جورج أمادو 2001-
)Amado()  عاما89عن(  

   

  أغسطس7
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  أغسطس 8

  أحداث
 )األرمادا(األسطول اإلنجليزى يهزم األسباىن  1588-
إبحار نابليون بونابرت إىل سانت هيالنا  1815-

 ليمىض بقية حياته ىف املنفى
 تعيني توفيق خديو مرص 1879-
بدأت قصف بريطانيا بالقنابل ىف أملانيا  1940-

 الحرب العاملية الثانية
مؤمتر جنيف لبحث اإلستخدامات إفتتاح  1955-

 السلمية للطاقة النووية
 رشكة 228صدور قرار جمهورى مبرص بتأميم  1963-

للغزل والنسيج والصناعات الغذائية 
 والكياموية

بدء تنفيذ وقف إطالق النار عىل الجبهة  1970-
 )بيان وزارة الخارجية( يوما 90ملدة املرصية 

 سنوات 8إنتهاء الحرب العراقية اإليرانية بعد  1988-
 من نشوبها

  إىل الكويتصدام حسني يعلن ضم العراق 1990-
هروب الفريق حسني كامل حسن وأخيه  1995-

 وابنتى صدام حسني إىل األردن

 مواليد
امللقب ( مولد الفليسوف الطبيب ابن سينا 980  -
 )الشيخ الرئيسب
 مولد الفليسوف الربيطاىن فرانسيس 1694-

 )Hutcheson(هيتشسون 
 مطرب وملحن( مولد الشيخ ابو العال محمد 1878-

 )مرصى
  مولد املسترشق الفرنىس هرنى تراس1895-
)Terrasse ( املختص باآلثار ااإلسالمية ىف

 مراكش واالندلس 
 لطيفة الزيات. ديبة د مولد األ1923-

 وفيات
 وفاة السياىس الربيطاىن جورج كاننج 1828-

Canning)( 
  وفاة الصحفى سليم تقال احد مؤسىس1892-

  االهرامجريدة
  وفاة كلوت بك عامل اآلثار املرصية الفرنىس1898-

  أغسطس 9

  أحداث
   اليوم العاملى للشعوب األصلية ىف العامل____-

  
  

 أغسطس8/9

 محمد عىل ينفى عمر مكرم إىل 1809-
 )ثم طنطا(دمياط 
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بريطانيا تعتقل الزعيامن الهنديان غاندى  1942-
 ونهرو وبعض مؤيديهام

إلقاء القنلبة الذرية الثانية عىل نجازاىك  1945-
 )أسقطتها الواليات املتحدة األمريكية(
أصدر جامل عبد النارص قرارا بإنشاء  1956-

جيش التحرير من الشباب واملتطوعني من 
  سنة50 إىل 18سن 

 إنقالب عسكرى ىف الوس 1960-
أوىص مؤمتر وزارة الخارجية للدول  1963-

اجتامعه بداكار بأن ميثاق اإلفريقية ىف 
إلنشاء  الوحدة اإلفريقية هو األساس الصحيح

 مجموعة إقليمية
 )العيد القومي(إستقالل سنغافورة  1965-
اجتامع جامل عبد النارص بالرئيس  1967-

 دم اإلنحيازاليوغسالىف تيتو لدعم سياسة ع
إستقالة ريتشارد نيكسون من رئاسة الواليات  1974-

ىف (املتحدة األمريكية وتوىل جريالد فورد 
 )أعقاب فضيحة ووترجيت

 مبارك يفتتح املرحلة الرئيس محمد حسنى 1983-
  األوىل ملرشوع تطوير القلعة

  عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة  1990-
  لعراق بدعوى من مبارك لبحث أزمة غزو ا

للكويت ويطالب مبفهوم موحد لألمن 
 العرىب

 مواليد
 مولد األديب اإلنجليزى جون دريدن 1631-

(Dryden) )1700/5/1_ 1631/8/9( 
 مولد الكاتب ابراهيم عبد القادر املازىن 1889-
)10/8/1889 / 9/8/1889(  
 مولد شاعر الشباب أحمد رامى 1892-
)9/8/1829-/4/6/1981( 
اد رساج الدين رئيس حزب الوفد  وفاة فؤ2000-

 نوفمرب 2مولده ( عاما 90عن عمر يناهز 
1910( 

 وفيات
 الحائز( وفاة األديب االملاىن هريمان هيس 1962-

  ) (Hesse) (1946عىل جائزة نوبل 
 وفاة املوسيقى الروىس دميرتى 1975-

  )Shostakovitch(شوستاكوفيتش 
  وفاة الشاعر الفلسطينى محمود درويش2008-

 عاما اثر جراحة القلب مبستشفى 67عن 
 الواليات املتحدة األمريكية

  أغسطس 10

  أحداث
 العيد القومى ىف أكوادور ____-
هجوم الثوار عىل قرص التويلرى ىف باريس  1792-

وإعتقال امللك لويس السادس عرش وزوجته 
 مارى أنطوانيت

  
  
  
  

 فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا و املجر 1914-
عقد معاهدة سيفر بني تركيا والدول  1920-

قطعت اجزاء كبرية من تركيا وثار (الغربية 
 )عليها أتاتورك

بريطانيا تطلب عضوية السوق األوربية  1961-
 املشرتكة

 إفتتاح متحف اللوفر بباريس 1983-

  أغسطس9/10
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 أنيس منصور رئيسا لتحرير جريدة مايو 1989-
أول أسود وأصغر (ول االجرنال كولني ب 1989-

عسكرى يشغل منصب رئيس أركان 
 )يخ أمريكاالجيوش األمريكية ىف تار

 مواليد
موحد ايطاليا  )(Covour مولد كافور 1810-
  1810_1861)) (كميلو بنسودى كافور(
 مولد الدمرداش توىن شيخ الرياضيني 1907-

 املرصيني للحركة األوملبية
األديب ) (Amado( مولد جورج امادو 1962-

  ) الربازييل

 وفيات
 وفاة عامل الفيزياء والصواريخ االمريىك 1945-

 Goddard Robert(روبرت جودارد 
Hutchings(  ) 5/10/1882مولده( 

  وفاة الكاتب ابراهيم عبد القادر املازىن1949-
  وفاة جامل ابو رية كاتب االطفال1984-
  وفاة الشاعر الغناىئ مصطفى عبد الرحمن1992-
 وفاة املمثل السنيامىئ االمريىك فيكتور 1999-

 ماتيور

  أغسطس 11

  أحداث
 فرنسا تفرض وصايتها عىل كمبوديا 1863-
سلطان املغرب عبد الحفيظ يتخىل عن  1912-

 العرش بضغط من فرنسا ألبن أخيه يوسف
إعالن دستور أملانيا الجمهورى املسمى  1919-

 بدستور فيمر
 حاييم وايزمان يؤسس الوكالة اليهودية 1929-
 توىل امللك حسني عرش األردن 1952-
بعد حرب ( الهند الصينية إعالن السالم ىف 1954-

 ) سنوات7
 إستقالل تشاد 1960-
أملانيا الرشقية تضع حجر أساس بناء حائط  1961-

من األسالك الشائكة أوال، ثم من (برلني 
 )األحجار

  
  
  

إنهيار سد ىف الهند يودى بحياة أربعني  1979-
 ألف شخص

إفتتاح املرحلة األخرية ، لكوبرى امللك  1983-
 فيصل بالجيزة

 بدأ رئيس الوزراء السورى مصطفى مريو 2001-
زيارة رسمية إىل بغداد هى األوىل من 

  عاما وقع خاللها الجانبان20نوعها من 
عدة إتفاقيات للتعاون اإلقتصادى والعلمى 

 والثقاىف 
 إلغاء اإلعالن الدستورى املكمل بقرار من 2012-

محمد مرىس . رئيس الجمهورية املرصية د
أصدره املجلس العسكرى ىف والذى كان قد 

  17/6/2012مرص ىف 

 مواليد
عبد .  واملرشع املرصى دىن مولد القانو1895-

 الرزاق أحمد السنهورى

 أغسطس10/11
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 وفيات
  وفاة الصحفى سليم تقال1892-
 اغتيال العقيد بكر صدقى ىف العراق 1937-

 ى مرشد االخوان املسلمنييبضوفاة حسن اله 1973-
  وفاة املوسيقى السويرسى التشيىك االصل1996-

 الكسندر كوبليك

  أغسطس 12

  أحداث
  اليوم الدوىل للشباب____-
إنتصار العرب عىل (بدء معركة الربموك  636-

 636) الروم
تحقق للمسلمني النرص عىل الدولة  838-

البيزنطية ىف معركة عمورية بقيادة الخليفة 
 هـ 223 رمضان 17عتصم العباىس ىف امل
توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل  1807-

وفريزر ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجليز 
 عن مرص

 بداية سري الرتام بالقاهرة 1896-
إنجلرتا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر ىف  1914-

 الحرب العاملية األوىل
هيئة كبار العلامء باألزهر تجرد عىل  1925-

بسبب (بدالرازق من شهادة العاملية ع
 وتعيدها له) كتابه اإلسالم وأصول الحكم

 فرباير 25قبل تعيينه وزيرا لألوقاف ىف 
1947 

أول تجربة حية للقنبلة األيدروجينية  1955-
 الروسية

  إجتمع جامل عبد النارص بروبرت 1958-
   مورىف مبعوث أيزنهاور الخاص بالرشق

  
  
  
  

  
باحثات نوايا إرسائيل تجاه  األوسط وتنأولت امل

 الضفة الغربية لألردن
 زامبيا تؤمم مناجم النحاس 1969-
اإلتحاد السوفيتى وأملانيا الغربية يوقعان  1970-

 اعتداءمعاهدة عدم 
سوريا تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع  1971-

 األردن
 طائرة يابانية بجبل ىف اليابان اصطدام 1985-

  520يؤدى ملقتل 
بريطانيا وفرنسا ترسالن كاسحات ألغام  1987-

 للخليج العرىب
ً أصدر الرئيس محمد مرىس قرارا بإحالة 2012-

املشري محمد حسني طنطاوى والفريق 
 سامى عنان إىل التقاعد 

ًأصدر الرئيس محمد مرىس قرارا بإلغاء  2012-
 17اإلعالن الدستورى املكمل الصادر ىف 

  2012يونيو 

 مواليد
 الطبيب األديب الصحفى الزجال  مولد1901-

 سعيد عبده.د

 وفيات
 وفاة الفنان والشاعر اإلنجليزى ويليام 1827-

 )Blake(بالك 

  أغسطس11/12
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 وفاة املسترشق االسباىن ميغيل آسني 1944-
) Palacios, Miguel Asin Y(بالثيوس 

 )5/7/1871مولده (
 )Mann(وفاة األديب االملاىن توماس مان  1955-
  وفاة املمثل االمريىك هرنى فوندا1982-

  
  

 س االمريىك وليام شوكىل وفاة العامل املهند1989-
)Shockley, William (مخرتع الرتانزيستور 

 حاصل عىل جائزة نوبل ىف 1947عام 
 1956الفيزياء 

 وفاة املجاهد اليمنى عبد القوى مكاوى 1995-
وفاة املمثل السنيامىئ االمريىك فيكتور  1999-

 ماتيور

  أغسطس 13

  أحداث
ملية الجرنال مينو يأمر بحرق قرية السا 1798-

 إلعتداء أهاليها عىل الفرنسيني بفوه،
 )أول سباح مرصي(متكن إسحق حلمى  1928-

 من عبور املانش
 إستقالل جمهورية وسط إفريقيا 1960-
الشيوعيون يقيمون سورا لفصل برلني  1961-

 الرشقية عن برلني الغربية
وقع مجلس الوحدة االقتصادية لجامعة  1964-

 وق العربية املشرتكةالدول العربية إتفاقية الس
الرئيس جامل عبد النارص يصدر قرارا  1970-

 بإنشاء إتحاد اإلذاعة والتليفزيون املرصى
اإلتحاد السوفيتى يستأنف عالقاته  1986-

 الدبلوماسية مع إرسائيل
 مهاجمة أتوبيس سياحى ىف صعيد مرص 1992-
تفوز ببطولة العامل للشباب ىف  مرص 1994-

 اإلسكواش
ملدينة ئيس مبارك يفتتح املرحلة األوىل الر 2000-

 مبارك لألبحاث العلمية بربج العرب

  

  

 

 مواليد
مولد املستعرب كرنيليوس فان دايك  1818-
)Van Dyck(  من رواد تحديث الثقافة

هولندى االصل امريىك الجنسية (العربية 
 ) بريوىن املقام

 )Sorel(املؤرخ الفرنىس الربت سورل   مولد 1842-
 مخرتع التليفزيون  )Baird(مولدجون بريد  1888-
  مولد الشاعر عزيز اباظة1898-
 مولد املخرج الفريد هيتشكوك  1899-

)Hichcock( 
 مولد الزعيم القربىص االب مكاريوس 1913-
)Makarios( 
 مولد الزعيم الكوىب فيدل كاسرتو 1926-
)Castro( 
 علم النفس قدرى حفنى استاذ .مولد د 1938-

 وفيات
 )Delacroix( وفاة الرسام الفرنىس ديالكروا 1863-
 وفاة رائدة التمريض اإلنجليزية فلورنس 1910-

 ) (Nightingale(نايتينجيل 
 وفاة محمد طلعت حرب رائد االقتصاد 1941-

 الوطنى املرصى 
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 ويلز. ج. وفاة األديب اإلنجليزى هـ 1946-
)Wells( 
  ابراهيم عبده استاذ الصحافة.  وفاة د1986-

 وفاة الكاتبة الصحفية املرصية أمينة 1995-
 ) عاما85عن (السعيد 

  أغسطس 14

  أحداث
تنازل نيقوال الثاىن أخر قيارصة روسيا عن  1917-

 عرشه
محكمة عسكرية إنجليزية تحكم باإلعدام  1922-

  وطنيا مرصيا14عىل 
س الوكالة اليهودية ىف فلسطني إعالن تأسي 1929-

 التى تولت إدارة مرشوع إقامة الدولة
أدولف هتلر يأمر بحل جميع األحزاب  1933-

 األملانية ماعدا الحزب النازى
بني بريطانيا  توقيع ميثاق األطلنطى 1941-

ترششل (والواليات املتحدة األمريكية 
 Prince ofعىل ظهر السفينة ) وروزفلت
Wales   من جزر نيوفوند الند بالقرب

  باملحيط األطلنطى
أعلنت اليابان التسليم ىف الحرب العاملية  1945-

 )نهاية الحرب(الثانية 
إستقالل باكستان عن الهند بقيادة محمد  1947-

 عىل جناح
إنقالب عسكرى بسوريا بقيادة سامى  1949-

الحناوى يطيح بحكومة حسنى الزعيم 
يم سامى الحناوى يعتقل حسنى الزع(

محاكمتهام وإعدامهام ىف  والربازى ويتم
 )ساعة واحدة

 )عن بريطانيا(إعالن إستقالل البحرين  1971-
  
  

القوات الرتكية تبدأ غزوها لشامل جزيرة  1974-
 قربص

 السادات يقرر وقف تصدير القطن 1977-
لإلتحاد السوفيتى ردا عىل قرار حظر توريد 

 السالح إىل مرص
 ل صاروخ فضاىئ لهااليابان تطلق أو 1986-
إنقطاع الكهرباء بصورة كلية إثر توقف  2003-

 مفاعالت نووية عن 10 محطة طاقة و21
الليل   مليون أمريىك وكندى باتوا50العمل، 

بالشوارع بسبب انقطاع الكهرباء صاعقة 
من السامء أصابت محطة توليد الطاقة ىف 

 نيويورك

 مواليد
الزورىث  مولد األديب اإلنجليزى جون ج1867-
)Galsworthy ( 
  مولد الزعيم مصطفى كامل1874-
  مولد األديب يوسف الشاروىن1924-

 وفيات
  وفاة الفليسوف االملاىن جوهان هربرت1841-
 وفاة الصحفى الربيطاىن الفرد نورثكليف 1922-
)Northcliffe( 
 وفاة الشاعر والكاتب املرسحى االملاىن 1956-

 )Brecht(بريتولت بريخت 
 وفاة الشيخ أحمد الرشباىص 1980-
 وفاة الشاعر املرصى صالح عبد الصبور 1981-
  وفاة املمثلة علوية جميل1994-

  أغسطس13/14
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  أغسطس 15

  أحداث
 مرص بقيادة السلطان نيدخول العثامني 1516-

سليم األول بعد هزمية املامليك وتقبل 
قائدهم السلطان قنصوه الغورى وبداية 

 عرص األتراك ىف مرص
صدور فرمان تأسيس املتحف املرصى  1835-

 لآلثار
ا والصني توقعان معاهدة بشأن إنجلرت 1906-

 التبت
التى تربط بني (اإلفتتاح الرسمى لقناة بنام  1914-

 )املحيط األطلنطى واملحيط الهادي
" املاباى"تأسيس حزب العمل ىف إرسائيل  1919-

 ىف إرسائيل
 هوىش منه يصبح رئيسا لفيتنام 1945-
 إستقالل باكستان برئاسة عىل خان 1947-
ند برئاسة جوهر الل نهرو إستقالل اله 1947-
إعالن إستقالل اإلتحاد الهندى وباكستان (

  )عن بريطانيا
 إعالن جمهورية كوريا الجنوبية وإستقاللها 1948-
شاه إيران رضا بهلوى يهرب من طهران إىل  1953-

بغداد بعد قيام االضطرابات ىف بالده إلقالته 
 )1954يوليه  22يعود لطهران ىف (مصدق 

جامل عبد النارص ىف إفتتاح مؤمتر خطاب  1953-
رؤساء الجيوش العربية عن ميثاق الضامن 

 اإلجتامعى للسالم
 )العيد القومى(إستقالل الكونجو برازافيل  1960-
أملانيا الرشقية تبدا ىف بناء الحائط الحجرى  1961-

حل (الذى يفصل برلني الرشقية عن الغربية 
 )محل األسالك الشائكة

ندونسيا تتوصالن إلتفاق بشأن هولندا وأ 1962-
 غينيا الجديدة الغربية

 تأسيس إتحاد املرأة الفلسطينية 1965-
إقامة أول موقع إستيطاىن إرسائيىل ىف  1967-

 الجوالن السورية
الدولة  إنقالب ىف بنجالديش وإعدام رئيس 1975-

 مجيب الرحمن
وفاة محمد حسني الصحفى بجريدة  1988-

  الجمهورية
ق يسحب قواته من إيران، وقبوله العرا 1990-

 القاضية بتقسيم شط 1975مبعاهدة 
 العرب بني إيران والعراق

 الذى 706صدور قرار األمم املتحدة رقم  1991-
يسمح للعراق ببيع حصص من النفط لرشاء 

 أغذية وأدوية

 مواليد
 (Napoléon I)( مولد نابيلون بونابرت 1769-

Napoléon Bonaparte(  
 األديب االسكتلندى سري والرت سكوتمولد  1771-
)Scott (  
 مولد املوسيقى املرصى داود حسنى 1874-
) Lawrence( مولد توماس ادوارد لورنس 1888-
 )لورنس العرب (

  الفتح أبوالكاتب الصحفى محمود مولد 1893- 
 القانون أستاذيحيى الجمل .  مولد د1930-

 الدستورى
  العراقىعاطف. الفلسفة د أستاذ مولد1935-

 أغسطس15
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 وفيات
سمرية .  اغتيال عاملة الذرة املرصية د1952-

 )ىف كاليفورنيا(موىس 
  وفاة الصحفى محمود ابو الفتح1958-

وفاة الفنان السريياىل البلجيىك رينيه  1967-
 Magritte Rene Francois(ماجريت 
Ghislain( 

 مجيب الرحمن رئيس بنجالديش مإعدا 1975-
 عىل اثر انقالب

  أغسطس 16

  أحداث
نقل الزعيم سعد زغلول منفيا من  1922-
  إىل جبل طارق" سيشل"
عقد إتفاق إنجليزى ترىك بخصوص حرية  1938-

التجارة الربيطانية ىف أراىض اإلمرباطورية 
العثامنية، ويهدف اإلتفاق إىل مواجهة إحتكار 

 ىف األراىض الخاضعة له محمد عىل للتجارة
  والذى سبب رضرا كبريا للمصالح الربيطانية

الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل  1945-
توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 

 اليهودية إليها
محمد مصدق رئيس الوزراء اإليراىن يقوم  1953-

بإنقالب ضد شاه إيران، وشاه إيران بن رضا 
 رومابهلوى يفر إىل 

 إستقالل قربص ومكاريوس رئيسا لها 1960-
 عدن تنضم إلتحاد الجنوب العرىب 1962-
  الدول العربيةالجزائر تنضم لجامعة 1962-
يعلنها (بدء الثورة الثقافية ىف الصني  1966-

  )الزعيم ماوتس تونج

  )كوزموس(تحطم القمر الصناعى الروىس  1967-
ثاىن ملك  إغتيال امللك الحسن المحاولة 1972-

  املغرب
القوات الفرنسية تتدخل ىف تشاد بناء عىل  1983-

 حسني صربى طلب رئيسها

 مواليد
مكتشف ( مولد الكسندر فليمنج 1881-

 )Fleming) (البنسلني
  مولد املطرب صالح عبد الحى1896-

 وفيات
روك (وفاة الفيس بريسىل املمثل الراقص  1977-

 )Presley) (اند رول
اتب الصحفى والقصاص صالح  وفاة الك1996-

 مرىس
. وفاة عامل الهندسة الوراثية املرصى د 2006-

 أحمد مستجري

  أغسطس15/16
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  أغسطس 17

  أحداث
 روسيا والسويد تعقدان معاهدة سالم 1743-
 نابليون يشارك ىف عيد وفاء النيل بالقاهرة 1798-
 فرديناند ديلسبس يؤسس رشكة قناة بنام 1879-
 إنشاء ديوان املحاسبة ىف مرص 1942-
  ةقوات الحلفاء تسيطر عىل جزيرة صقلي 1943-
إعالن إستقالل أندونيسيا عن اإلحتالل  1945-

 1949الياباىن إال أنها مل تستقل فعليا إال ىف 
تعيني محمد شفيق رئيسا للوزراء ىف  1950-

 تونس
 إستقالل جابون 1960-
أول ضحايا جدار برلني برصاص  سقوط 1962-

 ولة املرور عرب الجداراالرشطة أثناء مح
 رئيسا للبنانإنتخاب سليامن فرنجيه  1970-
اإلتحاد السوفيتى يطلق صاروخا نوويا  1973-

 متعدد الرؤوس
إعرتف الرئيس األمريىك بيل كلينتون  1998-

 يناير 26(بكذبه ىف شهادته السابعة ىف 
بوجود عالقة تحرش جنىس مع ) 1998

بالبيت األبيض تدعى مونيكا  موظفة
 لوينسىك

 درجات مبقياس 7.4زلزال عنيف قوته  1999-
خرت يدمر شامل غرىب تركيا ويسفر عن ري

 ألف 43 ألف شخص وإصابة 117مرصع 
 أخرين

 مواليد
  مولد امرباطور املانيا الحديثة فردريك االكرب1786-
 مولد خالد محيى الدين عضو مجلس 1922-

 1952 يوليو 23قيادة ثورة 
رئيس  ()Jiang Zemin (مولد جيانج زمني 1926-

 )  األسبقالصني
 عىل رافت.  املهندس املعامرى دمولد 1928-
 Vidiadhar(نايبول . س. مولد ف 1932-

Surajprasad Naipaul ( الحائز عىل جائزة
األديب الهندى  (2001نوبل ىف االدب 

  )االصل الربيطاين االقامة

 وفيات
مرصع الرئيس الباكستاىن ضياء الحق ىف  1888-

 انفجار وتحطيم طائرته
فقري عىل  رىب محمد أوانتحار الجرنال املغ 1972-

ولته اغتيال امللك الحسن الثاىن ملك اآثر مح
 املغرب

 وفاة كميل شمعون الرئيس اللبناىن األسبق 1987-
 انتحار رودلف هيس النازى االملاىن نائب 1987-

 ) Hess(هتلر 
 7000زلزال كبري ىف تركيا يسفر عن مقتل  1999-

  33000وجرح 

 أغسطس17
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  أغسطس 18

  أحداث
أول تجربة لباخرة بخارية نظامية إخرتعها  1807-

املهندس األمريىك روبرت فولتون مدشنا 
 امليكانيىك بذلك عرص املالحة ذا الدفع

 تأليف نظارة محمد توفيق الثانية مرص 1879-
رئيس الواليات املتحدة األمريكية وودرو  1914-

دها ىف الحرب العاملية ويلسون يعلن حيا
 األوىل

إجتامع الوفد املرصى بزعامة سعد زغلول  1920-
مع الوفد الربيطاىن لوضع صيغة اإلعرتاف 

 بإستقالل مرص
إندالع ثورة الرباق الفلسطينية ضد  1929-

 إرسائيل، ومقتل وإصابة مئات
بداية الحرب األهلية بني شامل وجنوب  1955-

 السودان
 القوتىل رئيسا لسورياإنتخاب شكرى  1955-
إرسائيل تعتقل املطران الكاثوليىك  1974-

كابوتىش عىل الحدود بني لبنان وإرسائيل 
 بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيني والحكم

 واإلفراج عنه ىف ا عام12بسجنه 
6/11/1977  

 اإلعتداء عىل وزير الداخلية محاولة 1993-
 املرصى حسن األلفى

ناعى املرصى نايل سات إطالق القمر الص  2000-
102 

 مواليد
  مولد الفنان املرصى العاملى جورج صباغ1887-
  مولد الكاتب املرسحى بديع خريى1893-
 مولد خالد محيى الدين عضو مجلس 1922-

 قيادة الثورة املرصية وأخر الضباط األحرار
  مولد الكاتب أنيس منصور1925-

 وفيات
 ) ويلالفاتح املغ(وفاة جنكيز خان  1227-
وفاة الكاتب الفرنىس باسكال بلنز  1662-
)Pascal( 
 )Balzak( وفاة األديب الفرنىس بلزاك  1850-
مقتل عاملة الذرة املرصية سمرية موىس  1952-
ىف حادث سيارة ىف الواليات املتحدة (

 )األمريكية
  )الكاتبة األمريكية( اغتيال روث فريست 1982-

  

  أغسطس18
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  أغسطس 19

  أحداث
 )العرب عىل الروم إنتصار( معركة الريموك 636-

 بني الجيش املرصى إلسكندريةامعركة  1882-
 بارتداد انتهت وقوة كبرية من اإلنجليز

 اإلسكندريةاإلنجليز إىل 
 القوات اإليطالية تستوىل عىل الصومال 1940-
إنقالب ميينى ىف (عيد التحرير ىف إيران  1953-

 )إيران يطيح بحكومة مصدق
الواليات املتحدة تطلق أول غواصة نووية  1958-

  طن5900 حمولتها ىف العامل تبلغ
أول طريان لطائرة كونكورد أرسع من  1966-

  الصوت
جورج بابادوبولس يقسم اليمني القانونية  1973-

  كأول رئيس لجمهورية اليونان
تحطم طائرة سعودية ىف مطار الرياض  1980-

  301يقتل 
األسطول السادس األمريىك يسقط طائرتني  1981-

 ليبيتني ىف خليج رست
رة ىف تاريخ املانش السباح املرصى ألول م 1983-

  خالد شلبى يعرب املانش بذراع واحدة
 ضد الرئيس انقالب محاولةفشل  1991-

السوفيتى ميخائيل جورباتشوف وحل 
  الحزب الشيوعى السوفيتى

  أقدم هيكل عظمى إنسان مرصىاكتشاف 1992-
  بوادى فريان بسيناء)  ألف سنه23(عمره 

  
  

ية ىف اليمن تؤدى إىل بدء األزمة السياس 1993-
 حرب أهلية

مرصع رئيس فرق السالم األمريىك مع  1995-
 أعضائة ىف البوسنة

 80 إرسائيليا مرصعهم وأصيب 18لقى  2001-
أخرون بجروح ىف عملية إستشهادية ىف 

 يافا القدس الغربية ىف مطعم للبيتزا بشارع
التجارى وأعلنت كل من حركة الجهاد 

الجناح دين القسام اإلسالمى وكتائب عز ال
 عن العسكرى لحركة حامس مسؤليتهام

 الحادث
إندالع حريق مروع ىف مبنى مجلس  2008-

 6الشورى املرصى ىف وسط القاهرة استمر 
 تم بناء(ساعات وأىت عىل املبنى بالكامل 

 )1866املجلس عام 

 مواليد
مخرتع ) Wright( مولد اوريفل رايت 1871-

 الطائرة 
ب والكاتب الصحفى ابراهيم مولد األدي 1890-

 عبد القادر املازىن
عامل ) Farnsworth(مولد فيلو فارنسورث  1906-

  رائد اخرتاع التليفزيون 
 مولد األديب محمد عبد الغنى حسن 1907-
مولد خبري اإلقتصاد والتنمية الدوىل  1937-

 2001ابراهيم شحاته توىف . املرصى د
الرئيس () Clinton( مولد بيل كلينتون 1946-

 ) 42االمريىك 

 أغسطس19
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 وفيات
مكتشف الة تكثيف ( وفاة جيمس وات 1819-

 )Watt) (البخار الحديثة
من زعامء الثورة ( وفاة محمد سلطان باشا 1884-

 )العرابية

جنود الحاكم االسباىن فرانكو يقتلون  1936-
 Federico(الشاعر فدريكو جارسيا لوركا 

García Lorca(  
 سينامىئ سيد زيادةوفاة املخرج ال 1987-

  أغسطس 20

  أحداث
الرئيس األمريىك أندرو جونسون يعلن  1866-

 رسميا إنتهاء الحرب األهلية
 إحتالل اإلنجليز ملدينة بورسعيد 1882-
القوات األملانية تحتل مدينة بروكسل  1914-

 البلجيكية خالل الحرب العاملية األوىل
بدء الهجوم اإلنجليزى الشامل عىل  1918-

 طوط األملان ىف الحرب العاملية األوىلخ
نفى فرنسا للملك محمد الخامس ملك  1953-

املغرب إىل جزر كورسيكا، وتوىل محمد بن 
 عرفه امللك

 إستقالل السنغال 1960-
 التونسينيبداية إضطرابات دموية ىف تونس بني  1961-

والفرنسيني وتونس تقطع عالقاتها الدبلوماسية 
 مع فرنسا

ن دستور إتحاد الجمهوريات العربية إعال 1971-
 -السادات(ىف طرابلس بتوقيع الرؤساء 

 ) القذايف- األسد
مجلس األمن يدين إرسائيل لضمها القدس  1980-

 العربية وجعلها عاصمة لها
  
  
  

بدأ رسميا رسيان وقف إطالق النار بني  1988-
 سنوات 8العراق وإيران بعد حرب دامت 

 )لعرشينوهى أطول حرب ىف القرن ا(
الواليات املتحدة األمريكية ترضب  1998-

بالصواريخ قوات اإلرهاب ىف أفغانستان 
 والسودان

 مواليد
 مولد الدكتور محمد حسني هيكل 1888-
  )السياىس واالديب(
  مولد الشاعر اإليطاىل سالفاتور كازميودو1901-

)  ىف االدب1959الحائز عىل جائزة نوبل (
)Quasimodo( 
 عىل الراعى. الناقد واألديب د مولد 1920-
فوزى فهمى رئيس اكادميية .  مولد د1938-

 )استاذ الدراماواملرسح(الفنون 
 مولد الدكتور عىل الدين هالل استاذ 1944-

 العلوم السياسة

 وفيات
 وفاة خالد بن الوليد ھ21رمضان  18- م642

 صاحب االنتصارات عىل الـلـهسيف (
 )س والرومالفر (اإلمرباطوريتنياعتامد 

  أغسطس19/20
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  االزهرىإسامعيل وفاة الزعيم السوداىن 1969-
وفاة العامل الرحالة الناقد املوسيقى  1988-

 والكاتب الدكتور حسني فوزى

) العامل االمرييك(وفاة لينوس بولنج  1994-
)Pauling(  
 )املطرب املرصي( وفاة عامد عبد الحليم 1995-

  أغسطس 21

  أحداث
 هدتها مع أسكتلنداإنجلرتا توقع معا 1641-
 بدء تشغيل أول مركبة ترام بالقاهرة 1896-
 يوم جلوس السلطان عبد الحميد 1908-
بداية حصار القوات النازية األملانية مدينة  1941-

 ليننجراد الروسية
ممثىل بريطانيا (إجتامع الدول الكربى  1944-

ىف دمتارين ) والواليات املتحدة وروسيا
 هيئة األمم(ق أوكس لوضع مسودة ميثا

 سبتمرب 28 - أغسطس21من ) (املتحدة
1944( 

تغيري اسم حلف بغداد إىل الحلف املركزى  1959-
 نقل مقره من بغداد إىل أنقرة بعد

إنضامم هاواى إىل الواليات املتحدة  1959-
  50األمريكية لتصبح الوالية رقم 

صدر الحكم عىل الصحفى مصطفى أمني  1966-
 ؤبدةباألشغال الشاقة امل

دخول القوات السوفيتية وقوات حلف  1968-
 وارسو براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا

بواسطة (حادث إحراق املسجد األقىص  1969-
  )يهودى متطرف

روسيا تعرتف رسميا بكارثة املفاعل النووى  1986-
 )ترشنوبل(
خرباء زراعة يابانيون يبتكرون طريقة  1986-

ملياه جديدة لزراعة الخرضوات بإستخدام ا
 فقط

 مواليد
مولد املؤرخ والكاتب الفرنىس جول  1798-

 )Michelet(ميشيله 
 )املمثل السيناميئ(مولد رشدى اباظة  1927-
عاطف صدقى رئيس مجلس . مولد د 1930-

 الوزراء املرصى سابقا
 مولد محمد السادس ملك املغرب 1963-

 وفيات
 مقتل الزعيم الثورى الروىس ليون 1940-

 )Leon Trotsky(تروتسىك 
شيخ ( وفاة الشيخ محمد مصطفى املراغى 1945-

 )االزهر
 مرصع محمد املقريف عضو مجلس 1972-

 الثورة الليبى ىف حادث سيارة
 وفاة املطرب الشعبى محمد عبد املطلب 1980-
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  أحداث
 قرار بإنشاء املجمع أصدر نابليون بونابرت 1798-

 مرصيا إىل جانب 36يضم (العلمى املرصى 
  )167علامء الحملة الفرنسية 

ترك نابليون مرص وعني كليرب محله وعاد  1799-
إىل فرنسا رسا ىف قارب صغري لىك ال يرصده 

 اإلنجليز
تأسيس الصليب األحمر الدوىل للعناية  1864-

 واإلهتامم بضحايا الحروب والكوارث
  إكتشاف مناجم املاس ىف جنوب إفريقيا 1926-
بدء الحرب األهلية ىف إنجلرتا بني مؤيدى  1942-

  امللك ومؤيدى الربملان بزعامة كرومويل
بدء مفاوضات عبد النارص وفيصل ىف  1965-

 بشأن اليمن) أغسطس 24حتى (الرياض 
تعيني هرنى كيسنجر وزيرا للخارجية  1973-

 جرزاألمريكية بعد إستقالة وليم رو
اجتامع وزراء خارجية دول أمريكا الالتينية  1987-

 ىف كاراكاس
إنهيار حكومة االئتالف ىف السودان بعد  1987-

إنسحاب الحزب اإلتحادى الدميقراطى 
 برئاسة محمد عثامن

إنقالب فاشل ىف اإلتحاد الروىس ضد  1991-
 رئيسه يلستني

الواليات املتحدة األمريكية تبدأ ىف تدمري  1996-
 خزونها من األسلحة الكياموية والبيولوجيةم
تعلن ) البنتاجون(وزارة الدفاع األمريكية  2007-

عن إلغاء نظام ثالون اإلستخبارى الذى 
 النتهاكه 2002أنشاه بول وولفويتز عام 

 حرية األفراد والنقص الحاد ىف املعلومات
 التى توفرها

 مواليد
 احد مؤسىس(مولد الصحفى بشارة نقال  1852-

  )صحيفة األهرام
  )Debussy( مولد املوسيقار الفرنىس ديبوىس 1862-
مولد الزعيم والرئيس الصينى دينج تسياو  1904-

  )Ping(بنج 

 وفيات
وفاة املصور الفرنىس جان اونوريه  1806-

  )Fragonard(فراجونار 
 )صاحب املنار( وفاة رشيد رضا 1935-
 ياىئالفيز) Lodge( وفاة سري أوليفر لودج 1940-

احد مخرتعى استقبال موجات (الربيطاىن 
 ) الراديو

الرواىئ واألديب ( وفاة اجنازير سيتلوىن 1978-
 )اإليطايل

  وفاة املمثل الفنان كامل الشناوى2011-

  أغسطس22
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  أحداث
  اليوم الدوىل إللغاء تجارة الرقيق____-
)  أيام3ملدة (بدء ثورة بركان ىف إيطاليا  79   -

 وتدمريه مدينتى بومبى وهريكوالتيم
 سليم األول يهزم السلطان العثامىن 1514-

 الصفويني ىف معركة جالديران
الخديوى توفيق يقيل وزير الحربية  1881-

 محمود سامى البارودى
الحركة الصهيونية تعقد مؤمترين ىف آن  1903-

 وأكد املؤمتران رفضهام اقرتاح وزير ،واحد
املستعمرات الربيطاىن جوزيف تشامربلني 
إقامة وطن لليهود ىف أوغندا ومتسكها 

 بفلسطني
ىف بداية (اليابان تعلن الحرب عىل أملانيا  1914-

 )الحرب العاملية األوىل
إنتصار القوات الروسية عىل الربوسية ىف  1914-

   (Frankenau)معركة فرانكينو
 فيصل يتوىل ملك العراق 1921-
هتلر وموسولينى زعيام أملانيا وإيطاليا  1939-

 يوقعان معاهدة عدم اعتداء بني بلديهام
أبرام الحلف الروىس األملاىن ىف موسكو  1939-
قبيل نشوب ) نص عىل عدم اإلعتداء(

  الحرب العاملية الثانية
 عقد معاهدة عدم إعتداء بني أملانيا النازية 1939-

  واإلتحاد السوفيتى
بدء تحرير (العيد القومى ىف رومانيا  1944-

 )القوات السوفيتية لرومانيا

نيكيتا خروشوف يعلن الزعيم السوفيتى  1956-
رسميا أنه سريسل متطوعني ملرص ىف حالة 

 تعرضها ألى إعتداء
إنتخاب بشري الجميل قائد ميليشيا القوات  1982-

تعرض لالغتيال قبل (اللبنانية رئيسا للبنان 
 )أداء اليمني

إصدار إعالن القاهرة بشأن التعاون  1986-
اإلقتصادى بني الدول النامية باسم 

 )77ـمجموعة ال(
إيران تعلن أنها نجحت ىف تطوير قنبلة  2007-

 كيلو جرام، 900تزن ) قاصد(ذكية سمتها 
جاهزة لالستخدام ميكن إطالقها من 

 التى متلكها إيران) 5إف(و) 4إف(طائرات 

 مواليد
مولد لويس السادس عرش ملك فرنسا  1754-
)Louis XVI(  
.  مولد املفكر واستاذ الفلسفة اإلسالمية د1905-

 محمد البهى
 العراقية نازك املالئكة ة مولد الشاعر1923-
 84عن 2007 يونيه 20توفيت بالقاهرة ىف (

  )عاما

 وفيات
 )Valentino(وفاة املمثل رودلف فالنتينو  1926-
 وفاة الزعيم سعد زغلول 1927-
 صديقة مرص ومصطفى(وفاة جوليت آدم  1936-

 )كامل
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 استشهاد البطل أحمد عبد العزيز ىف حرب 1948-
 فلسطني

 وفاة زعيم حزب الوفد رئيس الوزراء 1965-
 املرصى السابق مصطفى النحاس

 وفاة املخرج أحمد بدرخان 1969-
  وفاة ابراهيم فرج السياىس الوفدى املرصى1994-

  أغسطس 24

  أحداث
قاومة م(العيد القومى ملحافظة مطروح  ____-

االحتالل الربيطاىن ىف الصحراء الغربية 
1915( 

الرئيس األمريىك جيمس ماديسون  1814-
وزوجته ينجحان ىف الهروب من البيت 

 األبيض بعد أن أحرقته القوات الربيطانية
صدور العدد األول من مجلة األستاذ التى  1892-

بعد أن عاد إىل ( النديم الـلـهأسسها عبد 
 )عنه سطني بعد العفومرص قادما من فل

   (NATO) تأسيس حلف األطلنطى 1949-
تم الوصول إىل إتفاق بروكسل يسفر عن  1962-

إشرتاك اليونان ىف السوق األوربية املشرتكة 
 )1962إعتبارا من أول نوفمرب (
إتفق الرئيس جامل عبد النارص وامللك  1965-

فيصل عىل حل املشكلة اليمنية فيام عرف 
 )ةبإتفاق الحري(
 إفتتاح املركز اإلسالمى مبدينة ميونيخ 1973-

  
  

إنتخاب تادوس مازوفيىك رئيسا للحكومة  1989-
 ىف بولندا

القوات العراقية تحارص السفارات األجنبية  1990-
 بالكويت وتهدد بإخالئها بالقوة

 بدء إصدار صحيفة برافدا السوفيتية 1991-
اإلعصار أندوز يرضب رشقى الواليات  1992-

تحدة ليقتل ويصيب املئات ويسبب امل
 دوالر من الخسائر عرشين مليون

 مواليد
  مولد عائشة صربى استاذة املوسيقى1915-
 )رئيس فلسطني( مولد يارس عرفات 1929-

 وفيات
 وفاة عىل ماهر رئيس الوزراء املرصى 1960-

 األسبق
 وفاة الفريق الليثى ناصف اثر حادث 1973-

 سقوط من رشفة بلندن
. وفاة األديب الشاعر الطبيب الزجال د 1983-

 سعيد عبده
  وفاة الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين1996-
 ) عاما93عن ( وفاة املمثلة امينة رزق 2003-
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  أحداث
هـ موقعة مرج دابق 922 رجب 25 1516-

وهزمية قوات اململوك الغورى املرصية عىل 
القوات (يد السلطان العثامىن سليم األول 

بقيادة السلطان سليم األول تهزم  العثامنية
املامليك بقيادة السلطان قنصوة الغورى 
الذى يلقى مرصعه تحت سنابك الخيل ىف 

  )معركة مرج دابق
 عيد أورجواى القومى 1825-
تحرير باريس من القوات النازية أثناء  1944-

الحرب العاملية الثانية ودخول ديجول 
 باريس عىل رأس قوته

الصني تستخدم ألول مرة حق الفيتو ىف  1972-
ملنع بنجالديش من اإلنضامم (ألمن مجلس ا

 )لعضوية األمم املتحدة
 أملانيا تطلق صاروخ يحمل قمر صناعى 1987-
) 665(مجلس األمن يصدر القرار رقم  1990-

الذى يقىض بفرض الحظر عىل العراق 
 ويجيز إستخدام القوة ألول مرة ىف تاريخ

 املنظمة
إعالن إستقالل جمهورية طاجيكستان  1990-

(Tajikistan)  التى تنفصل 13الجمهورية 
  عن روسيا

 البدء ىف ترميم مسجد تاج محل بالهند 1994-

نقل متثال فرعون مرص رمسيس الثاىن من  2006-
 ميدان رمسيس إىل املتحف الكبري باألهرام

 مواليد
  مولد املوسيقار االمريىك ليونارد برنشتني1918-

)Bernstein( 
ملمثلة هدى  مولد املطربة والفنانة ا1925-

  سلطان
 مولد اإلعالمى املرصى جامل الشاعر رئيس 1956-

 قناة النيل الثقافية

 وفيات
 Louis (وفاة لويس التاسع ملك فرنسا 1270-

IX( 
 وفاة الفليسوف اإلسكتلندى دافيد هيوم 1776-
)Hume( 
 وفاة العامل الفليسوف الربيطاىن مايكل 1867-

 )Faraday(فاراداى 
 يسوف االملاىن نيتشيه فردريك وفاة الفل1900-
)Nietzsche ( 
  وفاة األديب محمود تيمور1973-
 81 وفاة اإلذاعى حافظ عبدالوهاب عن 1989-

 عاما
  وفاة املطرب عبد العزيز محمود1991-
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  أحداث
عىل وافقت الجمعية التأسيسية الفرنسية  1789-

 وثيقة حقوق اإلنسان
املرأة األمريكية تحصل عىل حق التصويت  1930-

 واإلنتخاب
التحالف والصداقة ( 1936توقيع معاهدة  1936-

بريطانيا توافق عىل منح (بني مرص وإنجلرتا 
الجيش  مرص إستقالالً جزئيا مقابل وضع

ألغيت (اإلنجليزى ىف منطقة قناة السويس 
 )8/10/1951 ىف 1936معاهدة 

أعلن اإلتحاد السوفيتى نجاح إطالق  1957-
صاروخ بعيد املدى عابر للقارات ذى 

 مراحل متعددة
محكمة الثورة ىف مرص برئاسة حسني  1968-

الشافعى تصدر أحكاما ىف قضايا محأوالت 
 قلب نظام الحكم وإنحراف جهاز املخابرات

 والتعذيب
تفجري أول قنبلة هيدروجينية فرنسية ىف  1968-

 يتىتاه
 السودان تأميم الصحافة ىف 1970-
إستقالة رئيس الوزراء الفرنىس جاك شرياك  1976-

 من منصبه وتعيني رميون بار بالنيابة
 كامريوىن بسبب 1500مقتل أكرث من  1986-

 إنبعاث الغاز السام من بحرية بركانية

إفتتاح أعامل القمة العاملية للتنمية  2002-
جوهانسربج ىف ) قمة األرض(املستدمية 

 بجنوب إفريقيا

 مواليد
 مولد سيد مرعى املهندس الزراعى 1913-

والسياىس املرصى وزير الزراعة واالصالح 
الزراعى ورئيس مجلس االمة املرصى 

 األسبق
أحمد عبادة رسحان استاذ .  مولد د1921-

 االحصاء وعضو املجمع العلمى املرصى

 وفيات
 جيمس  وفاة الفليسوف االمريىك ويليام1910-
)James( 
 اعدام سيد قطب عضو جامعة االخوان 1966-

مؤلف ىف ظالل (املسلمني واألديب والشاعر 
 )القرآن

الرئيس السوداىن ( وفاة اسامعيل االزهر 1969-
 )األسبق

وزبر ( وفاة الشيخ أحمد حسن الباقورى 1985-
  )األوقاف األسبق

عامل الفيزياء )Reines( وفاة فرديك رينز 1998-
 1995يىك الحائز عىل جائزة نوبل عام االمر
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  أحداث
   اكتشاف حجر رشيد1799-
نشوب أقرص حرب ىف التاريخ بني بريطانيا  1896-

 وانتهت دقيقة 38وزنزبار والتى إستغرقت 
  اإلنجليز تحت قيادة راوسونبانتصار

يوم وفاء ) بفتح خليج النيل (االحتفالبدء  1905-
 النيل

رومانيا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر  1916-
والقوات األملانية بدون تهديد مسبق 

 تدمرها خالل الحرب العاملية األوىل
إزاحة الستار عن متثاىل سعد زغلول ىف  1938-

 وهام من نحت مثال واإلسكندريةالقاهرة 
 مرص األول محمود مختار

 لألراىض احتاللهاالقوات األمريكية تبدأ  1945-
 اليابانية

 زيارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى 1965-
اإلتحاد السوفيتى يصدر بيانا رسميا يعلن  1968-

فيه أنه سيسحب قوات حلف وارسو 
 تدريجيا من تشيكوسلوفاكيا

أسرتاليا تقدم إحتجاجا رسميا لفرنسا  1968-
لتفجريها أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط 

 الهادى
الجراح الجنوىب اإلفريقى كريستيان بارنار  1969-

ايني صناعية ينجح للمرة األوىل ىف زرع رش
 لطفل

  
  

توقيع بروتوكول إنشاء مجمع الحديد  1971-
بني مرص واإلتحاد (والصلب املرصى 

 )السوفيتى
   عسكرى ىف نيجريياانقالب 1985-
 إضطرابات عنرصية دامية ىف سويتو 1986-

(Soweto)  مدينة ىف جنوب إفريقيا
 )نسربجابضاحية جوه

 من  صالحيات8توقيع إتفاقية نقل مثاىن  1994-
 إرسائيل إىل السلطة الفلسطينية

 إرسائيل أبو عىل مصطفى األمني اغتالت 2001-
 العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

 مواليد
 مولد الفليسوف الصينى كونفوشيوس -م . ق551

)Confucius( 
 )Hegel(مولد الفليسوف االملاىن هيجل  1770-
مولد املؤرخ االملاىن بارنولد نيبور  1776-
)Nippur(  
) Johnson( مولد ليندون جونسون 1908-
 )  للواليات املتحدة36الرئيس (
الحائزة عىل  )Teresa(  مولد االم ترييزا1910-

   1976جائزة نوبل للسالم عام 

 وفيات
  وفاة الرسام اإليطاىل تيتيان1576-
  وفاة الكاتب اإلسالمى عىل الغاياىت1956-
 Haile(  وفاة االمرباطور هيال سالىس1975-

Selassie ( امرباطور الحبشة)اثيوبيا ( 
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) Mountbatten(  مقتل لورد مونتباتن1979-
  ) احد ابطال الحرب العاملية الثانية(
وفاة شاعر املهجر رشيد سليم الخورى  1984-
 )الشاعر القروي(

طفى االمني اغتالت ارسائيل ابو عىل مص 2001-
 العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

  أغسطس 28

  أحداث
 الجرمان تحتل روماقبائل  476-

 حظر الرق ىف بريطانيا 1833-
ىف مرص ) وزارة(إنشاء أول هيئة نظارة  1878-

يكلف الخديو إسامعيل نوبار باشا بتشكيل 
 الوزراة

هاجم املرصيون مواقع اإلنجليز ىف القصاصني  1882-
 ستولو عىل املواقع األماميةاو
 رومانيا تدخل الحرب مع الحلفاء 1916-
إيطاليا تعلن الحرب عىل أملانيا ىف الحرب  1916-

 العاملية األوىل
 حظر تعليم اللغة العربية ىف تركيا 1929-
استقبل جامل عبد النارص األسقف مكاريوس  1964-

 رئيس قربص باألسكندرية
ة الوزراء الورزاء إستقالة بيجن من رئاس 1983-

 اإلرسائلية
إندالع حريق كبري ىف محطة مرتو أنفاق  1985-

 نيويورك
 إفتتاح خط برى بني مرص والكويت 1989-
العراق يعلن ضم الكويت باعتبارها محافظة  1990-

 عراقية
  ساراييفو بالبوسنةالرصب يحرقون مكتبة 1993-
تركيا تعقد إتفاقا صناعيا وعسكريا مع  1996-

 ئيلإرسا

 فوز مرص بكأس العامل لناشئات اإلسكواش 2003-
 التى أقيمت بالغردقة

 مواليد
  )Goethe( مولد الكاتب االملاىن جوته 1749-
 Leo( مولد األديب الروىس ليو تولستوى 1828-

Tolstoi(  =9 وفق التقويم 1828 سبتمرب 
 الجديد 

 مولد املؤرخ االمريىك جيمس بريستيد 1865-
)Breasted( 
استاذ التاريخ ( مولد الدكتور حسني مؤنس 1911-

اإلسالمى ومدير معهد الدراسات اإلسالمية 
 )ىف مدريد سابقا

 وفيات
  وفاة املمثل عزيز عيد1942-
 )السياىس العراقي( وفاة رشيد عاىل الكيالىن 1965-
 وفاة اللواء محمد نجيب أول رئيس 1984-

 لجمهورية مرص
 والروائية  وفاة جويس منصور االدبية1986-

 الفرنسية املرصية االصل
من السيدات (وفاة اسرت فهمى ويصا  1990-

 )املناضالت من اجل االستقالل

 أغسطس27/28
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  أغسطس 29

  أحداث

يعلن ضم مرص ( أوكتافيوس أوجسطس -م.ق30
 )لإلمرباطورية الرومانية

 ) صفر سنة ا15( أول السنة الهجرية م622-

إنعقاد املؤمتر الصهيوىن األول ىف بازل  1879-
 بسويرسا

سموث روسيا تصدق عىل معاهدة بورت 1905-
)Portsmouth) ( تخلت مبوجبها عن بورت

 )آرثر لليابانيني

بدء مصادمات دموية عن حائط املبىك  1929-
 300بالقدس بني العرب وإرسائيل ومقتل 

 ثم إعدام وسجن العرشات

إنعقاد مؤمتر القمة العرىب الرابع  1967-
 )الخرطوم(

إفتتاح مسجد امللك الحسن الثاىن الذى  1993-
 رب مسجد ىف العامليعد ثاىن أك

 مواليد

  )Locke( مولد الفليسوف اإلنجليز جون لوك 1632-

  مولد الرسام الفرنىس دومنيك آنجر1780-
)Ingre( 

 ةاستاذ( مولد دكتورة فرخنده حسن 1930-
 األمني العام – )مياء والبيولوجييالك

 ًللمجلس القومى للمرأة سابقا

  مولد الكاتب واملفكر اإلسالمى فهمى1937-
 هويدى

املغنى االمريىك ( مولد مايكل جاكسون 1958-
  )Jackson) (االسود

 وفيات

  اغتيال هزاع املجاىل رئيس وزراء االردن1960-

 de( وفاة الزعيم االيرلندى دى فالريا 1975-
Valera(  

 وفاة بيري الجميل مؤسس حزب الكتائب 1984-
ووالد الرئيس اللبناىن أمني الجميل وبشري 

 الجميل

 محمد انيس.  وفاة املؤرخ د1986-

 وفاة رسام الكاركاتري الفلسطينى ناجى 1987-
 22بعد اطالق النار عليه ىف لندن ىف (العىل 
 )1987 يوليو

طبيب العيون (عىل املفتى .  وفاة د1997-
 )املرصي

 مرصع الزعيم الشيعى العراقى محمد 2003-
 باقر الحكيم

أغسطس 29
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  أغسطس 30

  أحداث
مبناسبة إفتتاح (عيد محافظة القليوبية  ____-

 )القناطر الخريية
أتخذ محمد عىل خطوة مهمة نحو  1832-

اإلستقالل املاىل عن تركيا حيث أصدر أمر 
 بعدم قبول عملتها ىف التعامل مبرص

يوم محافظة (إفتتاح القناطر الخريية  1868-
 )القليوبية

 قوات األملانية تستوىل عىل مدينة امينيال 1914-
"Amiens" الفرنسية 

 إعالن تشكيل حزب اإلستقالل الهندى 1928-
القوات الروسية تدخل العاصمة املجرية  1944-

 بوخارست
شاه إيران رضا بهلوى يتنازل عن العرش  1949-

 إلبنه محمد رضا
الواليات املتحدة األمريكية والفلبني  1951-

 ة دفاع مشرتكتوقعان معاهد
 رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية 1954-

 1952معاهدة الدفاع األوىل املعقودة 
أجرى جامل عتد النارص مباحثات مع  1969-

امللك حسني ملك األردن متهيدا إلجتامع 
دوىل خط املواجهة وحرض عبد النارص 
جلسة إفتتاح مؤمتر العامل العرب وتحدث 

 ائيىلعن حقيقة الرصاع العرىب اإلرس

املغرب وجبهة بلييساريو يوفقان عىل  1988-
خطة السالم التى إقرتحها األمني العام لألمم 

 املتحدة
 توقيع ميثاق الوحدة األملانية 1990-

 مواليد
 مولد الكاتب االمريىك جون جنرت 1901-
)Gunter(  

 وفيات
  وفاة لويس الحادى عرش ملك فرنسا1483-
أول فون هيندنربج  وفاة الرئيس االملاىن ب1933-
)von Hindenburg) ( وهتلر يصبح

 ) الحاكم املطلق للبالد
 وفاة الدكتور الشيخ محمد محمد الفحام 1980-

 شيخ االزهر األسبق
  )Bergman( وفاة املمثلة انجريد برجامن 1982-
) Goldman(  وفاة ناحوم جولدمان1982-

  الرئيس السابق للمنظمة الصهيونية العاملية 
  فاة الفنان سيد بدير و1986-
  الربدوىنالـلـه وفاة األديب اليمنى عبد 1999-
 وفاة اديب مرص الكبري نجيب محفوظ 2006-

حصل عىل جائزة نوبل ىف ( عاما 95عن 
  )1988االداب عام 
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  أغسطس 31

  أحداث
طرد اليهود من إنجلرتا بإعالن من امللك  1290-

 إدوارد األول
عزل السلطان العثامىن مراد الخامس  1876-

 وتولية السلطان عبد الحميد الثاىن
أول سباح (عبور إسحق حلمى للامنش  1928-

 ولد السباح عام) مرصى وعرىب يعرب املانش
 .1980 وتوىف عام 1901

 إستقالل إتحاد املاليو 1957-
إنعقاد مؤمتر رؤساء الدول غري املنحازة ىف  1961-

 بلجراد بحضور جامل عبد النارص
مغادرة أخر دفعة من القوات األسبانية  1961-

 للمغرب
أقر مجلس الوزراء برئاسة جامل عبد  1969-

النارص أربعة قوانني هامة تعترب مدخال إىل 
 إنشاء - 1: ثورة ترشيعية كربى وهى

-2محكمة عليا برئاسة رئيس الجمهورية 
 تشكيل -3إعادة تشكيل الهيئات القضائية 
 إنشاء -4مجلس إذارة نادى القضاه 

 محكمة عليا تختص بدستورية القوانني
ء اإلمام الشيعى الصدر ىف زيارة إختفا 1978-

 رسمية له لليبيا
 إفتتاح أكرب تلسكوب ىف العامل بأسرتاليا 1993-
الجيش الجمهورى األيرلندى يطالب  1994-

بتوحيد أيرلندا ويعلن وقف عملياته 
  عاما25العسكرية للمرة األوىل منذ 

 رحيل القوات الروسية الكامل عن أملانيا 1997-

يم تيمور الرشقية عن  إقل انفصال1999-
 أندونيسيا

أحزاب الوفد والتجمع والنارصى ىف مرص  1999-
  تطالب بإصالحات دستورية وسياسية 

الرئيس حسنى مبارك يفتتح متحف  2003-
األسكندرية القومى الذى يضم أكرث من 

  قطعة أثرية1800
القبض عىل رجل األعامل املرصى هشام  2008-

ىل مقتل طلعت مصطفى بتهمة التحريض ع
 املطربة اللبنانية سوزان متيم

 مواليد
 مولد جورج سارتون العامل البلجيىك املولد 1884-

االمريىك اإلقامة مؤلف تاريخ العلم 
)Sarton(  
 مولد الكاتب االمريىك ويليام سارويان 1908-
)Saroyan(  

 وفيات
   البخارىاإلماموفاة / هـ43رمضان  30 869=
اىن فرديناند السال  وفاة االشرتاىك االمل1864-
)Lassal( 
  )Baudelaire( وفاة الشاعر الفرنىس بودلري 1867-
 وفاة بطريرك االقباط االرثوزكس مكاريوس 1945-

 الثالث
  )Braque( وفاة الرسام الفرنىس جورج براك 1963-

 أغسطس31
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  وفاة رئيس جمهورية فنلندا السابق1986-
 )Kekkonen(كيكوين 

 وفاة النحات الربيطاىن هرنى مور 1986-
)Moore ( 1898ولد ىف  

 Princess(  مرصع االمرية ديانا سبينرس1997-
Diana (  أمرية ويلز وصديقها عامد الفايد 

وتشيع جنازتها ىف (ىف حادث سيارة بباريس 
)6/9/1997 (  
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 سبتمرب 1

  أحداث
 انتهاء والية محمد عىل باشا عىل مرص 1848-

 وتوىل ابراهيم الحكم
 الخديوى اسامعيل يصدر قرارا باعتامد 1875-

 التقويم امليالدى ىف مرص
 صدور العدد األول من مجلة الهالل 1892-

 املرصية
 رشيد شميل يصدر ىف االسكندرية جريدة 1897-
 "البصري"
صطفى كامل مبيدان سوارس  وضع متثال م1914-

 الذى تغري اسمه اىل ميدان مصطفى كامل
فرنسا تعلن قيام دولة لبنان وعاصمتها  1920-

 )استقالل لبنان(بريوت 
  عرش االردنالـلـهانجلرتا تعلن توىل عبد 1921-
 درجة 8.3قوته ( زلزال طوكيو الكبري 1923-

يدمر ثلث العاصمة طوكيو ) مبقياس ريخرت
  يوكوهاماومعظم مدينة

بولندا واجتياح هتلر _ وقوع ازمة دانزج  1939-
بعد ) بداية الحرب العاملية الثانية(لبولندا 

غزو أملانيا لبولندا وبريطانيا وفرنسا تعلنان 
 الحرب

وزارة عىل ماهر تعلن االحكام العرفية ىف  1939-
 مرص

 اليابانيون يوقعون قرار استسالمهم للويات 1945-
 كيةاملتحدة األمري

 الدول العربية ترفض خطة لتقسيم 1947-
 فلسطني اقرتحتها االمم املتحدة

  
  

 تشكيل مجلس برملاىن ىف أملانيا برئاسة 1948-
زعيم الحزب الدميقراطى كونراد اديناور 
مكلف باعداد الدستور حسب اتفاقات 

 لندن التى حددت وضع أملانيا بعد الحرب
لقيود  مجلس االمن يطالب مرص بالغاء ا1959-

املفروضة عىل مرور السفن ىف قناة 
  السويس

، نارص) بلجراد( مؤمتر دول عدم االنحياز 1961-
 1961 / 9 / 6 اىل 1تيتو، نهرو ىف 

زار جامل عبدالنارص يوغوسالفيا للمرة  1965-
 الخامسة

 تفجري أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط 1968-
 الهادى

ساء دول  اجتامع عبدالنارص مع ملوك ورؤ1969-
 املواجهة

 ثورة ليبيا بقيادة العقيد معمر القذاىف، 1969-
العيد (اعالن الجمهورية، االطاحة بامللكية 

 )القومى
  استقالل قطر1971-
  قيام اتحاد الجمهوريات العربية املتحدة1971-
مرص وارسائيل يوقعان باالحرف األوىل عىل  1975-

من االتفاقية الثانية بشان انسحاب ارسائيل 
االراىض املحتلة وفصل القوات الثابتة ىف 

 سيناء
استئناف العالقات الدبلوماسية بني كوبا  1977-

 والواليات املتحدة
 جائزة البحر االبيض للكاتب نجيب 1989-

 محفوظ تقديرا العامله االدبية

 سبتمرب1



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 256 

 اكتشاف قرب العامل العرىب ابن النفيس 1991-
 مبدينة رشيد مبحافظة البحرية

ؤمتر االوروىب املتوسطى لدعم مساهمة امل 1998-
املراة ىف الحياة االقتصادية واالجتامعية 

 )لشبونه، الربتغال(
بدء مؤمتر القمة بني الرئيسني االمريىك  1998-

 والروىس كلينتون ويلتسن ىف موسكو

 مواليد
 مصطفى زيور استاذ علم النفس.  مولد د1907-
 رحمن مولد الشاعر الغناىئ مصطفى عبد ال1915-
مولد املمثل اإليطاىل فيتوريو جاسامن  1922-
)Gassman(  

مولد الدكتور حسام بدراوى الطبيب  1951-
 املعروف وعضو مجلس الشعب املرصى

 والحزب الوطنى الدميقراطى

 وفيات
 وفاة لويس الرابع عرش ملك فرنسا 1715-
)Louis XIV(  
  وفاة املمثل أحمد عالم1962-
نىس فرانسوا مورياك وفاة األديب الفر 1970-
)Mauriac(  
 وفاة الزعيم البولندى جومولكا 1982-
)Gomulka(  

 سبتمرب 2

  أحداث
اسطول اوجسطس ( موقعة اكتيوم .م.  ق31-

يقىض عىل اسطول انطوىن ) الروماىن
 )وكليوبرتا ىف معركة اكتيوم

 بدء حرائق لندن التى استمرت ملدة 1666-
 ذلك خمسة ايام اتت عىل املدينة مبا ىف

 كاتدرائية سان بول
 بدء تولية ابراهيم باشا ابن محمد عىل 1848-

 عىل مرص
 معركة ام درمان 1898-
 معاهدة بريطانيا مع اليمن متيز بريطانيا 1926-

حق السيطرة عىل الساحل الرشقى للبحر 
 االحمر

العاملية ( انجلرتا وفرنسا تعلنان الحرب 1930-
  بولنداعىل أملانيا ملهاجمتها) الثانية

  
  

 تاسيس جمهورية فيتنام الدميقراطية 1945-
 )الشاملية(
 اليابان توقع رشوط االستسالم لتنتهى 1945-

قدم وزير (بذلك الحرب العاملية الثانية 
خارجية اليابان وثيقة استسالم بالده ىف 
الحرب العاملية الثانية اىل الجرنال ماك ارثر 
عىل ظهر البارجة األمريكية العمالقة 

 )ميسورى(
  قرية200 زالزل تدمر ىف بايران حواىل 1962-
 جهازا كمبيوتر ىف جامعة كاليفورنيا 1969-

يتبادالن أول اتصال معلوماىت، وميهدان 
 لالنرتنت

افتتاح مؤمتر القمة السادس لرؤساء دول  1979-
 وحكومات عدم االنحياز ىف هافانا

  سبتمرب1/2
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 ا التوقيع عىل اتفاق امنى بني لبنان وسوري1991-
 بدء انعقاد مؤمتر دول عدم االنحياز ىف 1998-

  )Durban (دربان بجنوب افريقيا
 طائرة تابعة للخطوط الجوية السويرسية 1999-

تتحطم قبالة السواحل الكندية مبا يسفر 
  شخصا229عن مرصع 

املدمر " جوستان"تراجع حدة االعصار  2008-
الذى رضب والية لويزيانا األمريكية واوقع 

 مليون 20 قتيل وفرار اكرث من 100ن اكرث م
شخصا من خليج املكسيك وخسائر تقدر 

 بليارات دوالر10ب 

 مواليد
 مولد الدكتور عبد الحليم منترص استاذ 1908-

 وفاته ىف(العلوم والفكر اإلسالمى 
26/5/1992(  

 وفيات
 وفاة الكاتب املرسحى اإلنجليزى سري 1729-

 ريتشارد ستيل
 Henri(الفرنىس هرنى روسو  وفاة الرسام 1910-

Rousseau( )21/5/1844 -2/9/1910 ( 
 وفاة كريستيان برنارد رائد جراحات 2001-

الذى اجرى أول عملية لزراعة قلب (القلب 
 ) بجنوب افريقيا1967عام 

 وفاة الشاعر الغناىئ والدبلوماىس أحمد 2008-
مؤلف اغنية انت عمرى أول (شفيق كامل 

وهاب وام كلثوم لقاء بني محمد عبد ال
 )والعديد من االغاين

 سبتمرب 3

  أحداث
هزمية التتار عىل يد (موقعة عني جالوت  1260-

قوات القائدان املرصيان قطز ) (املرصيني
غوىل كتبغا ىف موقعة وبيربس تهزم قوات امل

  )عني جالوت
 اعرتاف بريطانيا باستقالل الواليات 1783-

 )معاهدة باريس(املتحدة 
معية الوطنية الفرنسية توافق عىل  الج1793-

 دستور فرنسا
   افتتاح البنك االهىل املرصى1898-

  
  
  

 االف شخص خالل اعصار رضب 8 مرصع 1930-
 جمهورية الدومينكان

 نشوب الحرب العاملية الثانية بني انجلرتا 1939-
فرنسا وبريطانيا تعلنان الحرب عىل (وأملانيا 

 )أملانيا
ا بخطة سكرتري عام قبول حكومة كاتنج 1962-

 االمم املتحدة يوثانت لتوحيد الكونجو
اجتامع عبدالنارص بجعفر منريى رئيس  1969-

 السودان
تهبط " فايكنج" مركبة الفضاء األمريكية 1976-

 عىل سطح املريخ

 سبتمرب2/3
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 مواليد
 مولد الكاتب الربيطاىن سري روبرت 1794-

  )Lockhart(لوكهارت 
 الصل املتجنسمولد املسترشق النمساوى ا 1813-

 )Sprenger(باالنجليزية اشربنجر 
 مولد الزعيم االشرتاىك الفرنىس جان 1859-

 )Jaures(جوريس 
رئيس  )Kekkonen(مولد كيكوين  1900-

  جمهورية فنلندا السابق
  مولد األديب الشاعر عامر بحريى1912-
محمد عبد القادر حاتم وزير .  مولد د1918-

ار ىف الثورة األعالم واحد الضباط االحر
 املرصية

مولد السيد ياسني الباحث والخبري ىف  1933-
 الدراسات اإلجتامعية

مولد الناقد االدىب والكاتب الصحفى رجاء  1934-
 النقاش

 وفيات
 وفاة عامل القانون اإلنجليزى ادوارد كوك 1634-
)Coke( 
 وفاة القائد الربيطاىن أوليفر كرومويل 1658-
)Cromwell(  
  )Turgenev( األديب الروىس تورجنيف وفاة 1833-
 وفاة املؤلف والكاتب املرسحى ساندز 1985-

 لويس
وفاة املخرج السنيامىئ االمريىك فرانك  1991-

 كابرا
  وفاة املحامية مفيدة عبد الرحمن2002-
 وفاة الكابنت محمود الجوهرى املدير 2012-

الفنى األسبق ملنتخب مرص لكرة القدم 
 )باألردن(

 مربسبت 4

  أحداث
 تركيا العثامنية توقع مع االمرباطور 1627-

 الروماىن معاهدة سالم
القوات األمريكية تصل روسيا وتظل هناك  1918-

 )أثناء الحرب العاملية األوىل ( اشهر10ملدة 
أول رحلة له ) زبلن(أكمل املنطاد االملاىن  1919-

 حول العامل
 فرنسا وبولندا توقعان معاهدة صداقة 1932-

 وتعاون
  قوات الحلفاء تنزل عىل شواطئ ايطاليا1943-

  
  
  

 جرادنينالنازيون يحارصون مدينة ل 1948-
انعقاد الدورة األوىل ملجلس الدفاع العرىب  1953-

 املشرتك ىف القاهرة
افتتح الرئيس جامل عبدالنارص مصانع  1958-

الذخرية الثقيلة وأعلن ان املصانع الحربية 
 الحقضت عىل احتكار الس

 بدء العالقات الدبلوماسية بني الواليات 1974-
 املتحدة األمريكية وأملانيا الرشقية

 عىل لطفى يؤلف الوزارة ىف مرص خلفا 1985-
 لوزارة كامل حسن عىل

 إيران توافق عىل قرار االمم املتحدة وقف 1987-
 الحرب مع العراق
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 افتتاح املؤمتر الدوىل للمراة ىف بكني وسط 1995-
 ت بتحقيق املساواة بني الجنسنينداءا

اعصار كاترينا املدمر ىف الواليات املتحدة  2005-
يرضب مناطق لويزيانا واملسيسبى واالباما 
واعالن الرئيس االمريىك جورج بوش الحداد 
ملدة ملدة يومني عىل ضحايا االعصار كاترينا 

 ) قتيل1000اكرث من (
س  مجلس الخرباء اإليراىن ينتخب الرئي2007-

األسبق هاشمى رافسنجاىن رئيسا للمجلس 
 املشرتك ىف تعيني املرشد االعىل اليران

 مواليد
 مولد عامل الرياىض والفلىك وطبيب االسالمى 973-

  البريوىن ابو الريحان محمد بن أحمد
 مولد الكاتب الفرنىس شاتو بريان 1768-
)Chateaubriand(  
مولد املسترشق االملاىن اشرتوطمن،  1877-
 ) 9/1877 /4 وفاته) (Strothman( ودلفر
الكاتب والسياىس ( مولد أحمد حمروش 1921-

ونائب رئيس منظمة التضامن االفرو 
 )اسيوي

 وفيات

 وفاة املوسيقار الرنويجى ادوارد جريج 1907-
)Greig(  
احد (وفاة الدكتور محمود لبيب محرم  1913-

مؤسىس الحركة الوطنية ىف مرص وزميل 
 )مصطفى كامل ىف الجهادمحمد فريد و

رئيس ) Schuman( وفاة روبري شومان 1963-
 عاما وهو أحد 77وزراء فرنسا األسبق عن 
  مؤسىس االتحاد االوروىب 

وفاة الفليسوف الفرنىس الربت شويتزر  1965-
)Schweitzer(  
رئيس ) Ho Chi Minh(  وفاة هوىش مينه1969-

 فيتنام الشاملية 
ول رئيس ملرشوع وفاة مجدى حسنني أ 1992-

 مديرية التحرير
  وفاة املطرب ابراهيم الحجار2000-
 وفاة الكاتب الصحفى محمود عبد املنعم 2004-

 مراد
الكاتب الصحفى أحمد صالح وفاة  2012-

باألخبار والناقد الفنى والسيناريست 
 املرشف عىل صفحة السينام باألخبار 

 سبتمرب 5

  أحداث
اكتسحت البحرية ( معركة راس تشيسابيك 1781-

الفرنسية الربيطانية ىف معركة راس 
 )تشيسابييك

  
  
  

 اتفاق بني انجلرتا وفرنسا والنمسا وبروسيا 1860-
 وروسيا عىل استقالل سوريا

الواليات املتحدة تعلن حيادها ىف الحرب  1939-
 العاملية الثانية

 سبتمرب4/5
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 قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية 1944-
 بروكسل

معية التاسيسية السورية تقر دستور  الج1950-
جديد للبالد وتعيد انتخاب هاشم االتاىس 

 كرئيس لسوريا

 انعقاد مؤمتر القمة العرىب الثاىن باالسكندرية 1964-

عقد عبدالنارص اجتامعا مع الرئيس الجزائرى  1969-
هوارى بومدين والرئيس السورى نور الدين 

 االتاىس

 ايلول االسود  مجموعة فدائية من منظمة1972-
تهاجم مقر البعثة االرسائيلية ىف دورة ميونيخ 

  ارسائيليا11األوملبية وتقتل 

 انعقاد املؤمتر الرابع الدوىل عدم االنحياز 1973-
 لبحث 1973 سبتمرب 9 _ 5الجزائر من (

 )املوقف ىف الرشق االوسط

 بدء مؤمتر كامب ديفيد بالواليات املتحدة 1978-
بدء (والواليات املتحدة بني مرص وارسائيل 

االجتامعات بني الرئيس االمريىك كارتر ورئيس 
وزراء ارسائيل منحم بيجن والرئيس محمد 

 )انور السادات

 الرئيس السادات يعزل البابا شنوده ويحدد 1981-
 )الكرازة املرقسيةبطريرك (اقامته 

 من 153 الرئيس انور السادات يعتقل 1981-
االدب والدين ىف زعامء الفكر والسياسة و

مرص بينهم محمد حسنني هيكل وفؤاد 
 رساج الدين

  بدء انهيار اإلتحاد السوفيتى1991-

 افتتاح املؤمتر الدوىل للسكان والتنمية ىف 1994-
 القاهرة

 واصابة عدد كبري من الفنانني 42 مرصع 2005-
والنقاد املرسحيني ىف حريق مروع مبهرجان 

 مرسح قرص ثقافة بنى سويف

 ليدموا

  مولد لويس الثامن ملك فرنسا1187-

  مولد لويس الرابع عرش ملك فرنسا1638-

 مولد األديب الفرنىس بول بورجيه 1852-
)Borget( 

 وفيات

  وفاة السلطان العثامىن سليامن القانوىن1566-

 وفاة الفليسوف الفرنىس اوجست كونت 1857-
)Comte(  

 عىل الحاصلة)  عاما87( وفاة االم تريزا 1997-
راهبة (جائزة نوبل للسالم ىف كالكاتا بالهند 

 )هندية البانية االصل

 وفاة املخرج السينامىئ الياباىن كرياساوا 1998-
)Kerasawa(  

  سبتمرب5
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 سبتمرب 6

  أحداث
 السفينة االنجليزية ماى فالور تبحر من 1620-

انجلرتا وعليها أول فوج من املهاجرين اىل 
 امريكا

ن عصيان عراىب ورفاقه،  سلطان تركيا يعل1882-
 ورشعية التدخل االنجليزى

 االعتداء عىل الرئيس االمريىك ويليام 1901-
 سبتمرب 14وفاته ىف ) (25رقم (ماكنىل 

 )وخلفه تيودور روزفلت
ىف فرنسا ىف ) Marne(ارن امل بدء معركة 1914-

 الحرب العاملية األوىل
 ملكا عىل الـلـه تتويج امللك طالل بن عبد1951-

 رش االدرنع
  استقالل سوازيالند1968-
 فرنسا تقوم بتجربتها النووية الخامسة 1995-

 1960بعد املائتني منذ عام 
ولة اعتداء فاشلة ىف بور سعيد عىل ا مح1999-

 حياة الرئيس املرصى مبارك
 منظمة اليونسكو متنح محافظة اسوان 2004-

 جائزة مدينة السالم عىل مستوى افريقيا
ر جزء من جبل املقطم ىف القاهرة  انهيا2008-

 102 منزال وقتلت 38وحطمت صخوره 
 شخصا واصابت عدد كبري مبنطقة الدويقة

 مواليد
 مولد عامل الفيزياء جون دالتون  1766-
)Daltton(  
  مولد املمثل الكوميدى فؤاد املهندس1924-

 وفيات
 اعدام الزعيم املرصى السيد محمد كريم 1798-

 عىل يد الفرنسيني
اغتيال ويليام ماكنىل الرئيس االمريىك رقم  1901-

) 1901 سبتمرب 14ووفاته  (25
)Mckinley( 
 مقتل هرنيك فريفورد رئيس وزراء جنوب 1966-

 افريقيا السابق
تشييع جنازة امرية ويلز االمرية ديانا  1997-
)Princess Diana(  
 وفاة لوتشيانو بافاروىت اشهر مغنى اوبرا 2007-
 اكتوبر12 عاما مولده 72طاىل عن تينور اي(

1935) (Pavarotti(  
وفاة املشري محمد عبد الحليم ابو غزالة  2008-

  عاما78وزير الدفاع املرصى األسبق عن 

 سبتمرب6
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 سبتمرب 7

  أحداث
 توقيع معاهدة الهاى املعروفة بالتحالف 1701-

ينظم مبوجبها حلف بريطانيا (العظيم 
 )ومانيةوهولندا وفرنسا لالمرباطورية الر

قضت عىل امال ( معركة سدمنت بالفيوم 1798-
مراد بك ىف النرص عىل الفرنسيني وفتحت 

 )الطريق امامهم لفتح الفيوم كلها
  استقالل الربازيل1822-
  )Boxer( هزمية الصني ىف حرب البوكرس 1901-
 السلطات الربيطانية توافق عىل تشكيل 1944-

 لواء يهودى داخل الجيش الربيطاىن
  محمد نجيب يؤلف وزارته األوىل ىف مرص1952-
مني الحافظ رئيس أ اجتامع عبدالنارص ب1964-

مجلس الرياسة السورى وذلك اثناء انعقاد 
 مؤمتر القمة العرىب باالسكندرية

 تبدا ESPN املحطة الرياضية األمريكية 1979-
 أول بث لها

 السلطات الصينية تسلم املواطنني بطاقات 1985-
  مرة بدال من خطابات التوصيةهوية ألول

 مصادمات عنيفة ىف مدينة دلهى بالهند 1986-
 بني املسلمني والهندوس

 قمة ثالثية ىف القاهرة تضم الرئيس مبارك 1997-
وامللك حسني والرئيس يارس عرفات لشجب 
اعامل العنف واالرهاب التى تستهدف 

 املدنيني ايا كان مصدرها

الجمهورية ىف مرص  اجراء انتخابات رئاسة 2005-
بني اكرث من مرشح وفوز الرئيس محمد 

باالنتخاب % (88.5حسنى مبارك بنسبة 
 )الحر املبارش

 مواليد
ملكة  )Elizabeth( مولد اليزاليث األوىل 1533-

  بريطانيا 
 مولد محمد فهمى عبداملجيد مؤسس 1890-

والد عصمت (جمعية املواساة باالسكندرية 
 )عبداملجيد

 )Kazan(املخرج االمريىك اليا كازان  مولد 1909-
أحمد عىل سامل الصباغ رئيس .  مولد د1924-

التصميم وهندسة اإلنتاج جامعة عني 
 شمس وعضو املجمع العلمى املرصى

ملك ) (Boudouin( مولد امللك بودوان 1930-
 ) بلجيكا

عبدالوهاب عبد الحافظ االستاذ . د.  مولد ا1937-
 شمس سابقا بكلية الزراعة جامعة عني
 عضو املجمع العلمى املرصى

 وفيات
  وفاة ملك العراق فيصل1922-
 انتحار افنريبن ديفيد مساعد رئيس 1992-

 االستخبارات اإلرسائيىل
   وفاة موبوتو رئيس الكونجو1997-
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 سبتمرب 8

  أحداث
 العاملى ملحو االمية اليوم ____-
  أملانيا تنضم لعصبة االمم1926-
لودان العرىب العام ىف سوريا لدعم نضال  مؤمتر ب1937-

 شعب فلسطني
 توقيع اتفاقية دفاع ثنائية بني الواليات املتحدة 1951-

  واليابان ىف سان فرانسيسكواألمريكية
حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال  توقيع 1954-
، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية :وقعه(

تان، تايالند،  باكس، نيوزيالند،فرنسا، اسرتاليا
 )الفلبني

 اجتامع عبدالنارص بعبدالسالم عارف الرئيس 1964-
العراقى وأحمد بن بيال الرئيس الجزائرى 

 باالسكندرية
  اعالن الجمهورية ىف اوغندا1967-
  االحتفال بخروج قوات الحلفاء من برلني1994-
 غرق سفينة ركاب عند سواحل تاهيتى، ومقتل 1997-

 700اكرث من 
 سوزان مبارك تتسلم جائزة اليونسكو ىف احتفال 1998-

 مرص باليوم العاملى ملحو االمية
 القمة االفريقية االستثنائية  بدء انعقاد مؤمتر1999-

 ىف رست بليبيا

 مواليد
 مولد املوسيقار التشيىك انطونني دفورجاك 1841-
)Dvořák( 

 مولد املؤرخ والرحالة املرصى عمر 1872-
  طوسون

يوسف . استاذ الفلسفة املرصى د مولد 1886-
 كرم

) Jimmie Rodgers( مولد جيمس رودجرز 1897-
  )ابو املوسيقى الريفية األمريكية(
   مولد األديب محمد مفيد الشوباىش1899-
 مولد املمثل االنجليزى بيرت سيلرز 1925-
)Sellers( 
 مولد الداعية اإلسالمى الشيخ يوسف 1926-

 القرضاوى

 وفيات
ة املوسيقار النمساوى ريتشارد شرتاوس  وفا1949-
)Strauss(  
 وفاة الرسام الفرنىس اندريه ديران 1954-
)Derain(  
 وفاة الفريق ابراهيم عبود رئيس السودان 1983-

 األسبق
 وفاة سلطان بروناى السابق فودا عمر 1986-

 عاما والذى تنازل 71عىل سيف الدين عن 
اىل  لولده السلطان الح1967عن عرشه سنة 

 )حسني بلقيه(
 وفاة املفكر والفليسوف واألديب واحد 1993-

  زىك نجيب محمود. رواد الفكر التنويرى د

 سبتمرب8
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 سبتمرب9

  أحداث
مبناسبة (العيد القومى ملحافظة الرشقية  ____-

ذكرى مظاهرات عراىب امام الخديوى 
 )توفيق

 صدور االهرام كصحيفة يومية باسم 1876-
 ندريةىف االسك) صدى االهرام(
 مظاهرة عراىب بعابدين ملواجهة الخديوى 1881-

 توفيق مبطالب الثورة
  اعالن قيام جمهورية كوريا الدميقراطية1948-
 178( صدور قانون االصالح الزراعى األول 1952-

وقىض عىل انه ال يجوز الى ) 1952لسنة 
اعية اكرث رشخص ان ميتلك من االراىض الز

يد جملة ما  فدان، واليجوز ان تز200من 
ميتلكه شخص هو وزوجته وأوالده القرص 

 )عيد الفالحني( فدان 300عن 
 صدور قانون تنظيم االحزاب السياسية ىف 1952-

 مرص
تاسيس االتحاد العرىب للمواصالت السلكية  1953-

 والالسلكية
مصطفى برزاىن يدعو لثورة االكراد ضد  1961-

 العراق
عىل مرشوع مؤمتر البحر املتوسط يوافق  1984-

مرصى باعتبار البحر املتوسط منطة منزوعة 
 السالح النووى

حسنى مبارك يطلق اشارة البدء ىف  1997-
مرشوع الدلتا الجديدة ويضغط عىل زر 

التفجري ايذانا بدخول مياه النيل لقناة 
 الوادى الجديد ىف توشىك

 اعالن فوز الرئيس محمد حسنى مبارك 2005-
تجرى ل انتخابات ىف أو % 88.571باغلبية 

 بطريق ىف مرص الختيار رئيس الجمهورية
االقرتاع الرسى العام املبارش بني اكرث من 
مرشح وامين نور مرشح حزب الغد باملركز 

 الثاىن والدكتور نعامن عاشور املركز الثالث

 مواليد
  مولد األديب الروىس ليو تولستوى1828-
)Tolstoi) ( 28وفق التقويم الجديد 

 ) اغسطس
 حسن عىل ابراهيم. د.  مولد ا1914-
  مولد وجيه اباظة1917-
  مولد الفنانة التشكيلية تحية حليم1919-
  مولد املشري محمد عبد الغنى الجمىس1921-

 وفيات
  )Mallarmé( وفاة الشاعر الفرنىس ماالرمى 1898-
وفاة الرسام الفرنىس تولوز لوتريك  1901-
)Toulouse-Lautrec( 
 Mao(لزعيم الصينى ماو تىس تونج وفاة ا 1976-

Tse-tong(  
  وفاة املوسيقار رياض السنباطى 1981-
وفاة األديب والناقد املرصى دكتور لويس  1990-

  عوض

  سبتمرب9
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 سبتمرب 10

  أحداث
منظمة الصحة (اليوم العاملى ملنع اإلنتحار  ____-

 )العاملية
  عقد معاهدة طنجة بني فرنسا واملغرب1844-
ة باريس بني الواليات املتحدة  عقد معاهد1898-

تخلت مبوجبها اسبانيا (األمريكية واسبانيا 
للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 

 )وانسحبت من كوبا
  استقالل نيوزيالند1907-
 انعقاد مؤمتر نيون ملعالجة القرصنة ىف 1937-

البحر املتوسط نتيجة الحرب االسبانية 
 مناطق دول عىل نظام 9االهلية وافقت 

 )سبتمرب 14-10استمر املؤمتر من (الحراسة 
 القوات االملانية تحتل العاصمة االيطالية 1943-

 روما
 جبل طارق يختار ىف استفتاء عام االرتباط 1967-

 مع بريطانيا عىل االنضامم السبانيا
 انتخاب امليجور بايويا رئيسا لبوروندى 1987-

ا بعد االطاحة بالرئيس جان باتيست باجاز
 ىف انقالب عسكرى

مركبة فضائية سوفيتية تتجمد ىف صقيع  1988-
 الفضاء

 عودة جامعة الدول العربية من تونس اىل 1990-
 القاهرة حيث مقرها الدائم

االمم املتحدة تصدر قرارا مبنع التجارب  1996-
  النووية 

 مواليد
   مولد املوسيقار االيطاىل فردى1813-
دكتور عىل ابراهيم مولد الطبيب الجراح ال 1880-

  باشا
 مولد الكاتب وخبري النرش املرصى ملعى 1927-

  املطيعى
مولد الدكتور مصطفى العيادى استاذ  1928-

  التاريخ بكلية االداب بجامعة االسكندرية

 وفيات
 )ملك فرنسا( وفاة امللك لويس الرابع 954-

  اغتيال امرباطورة النمسا اليزابيث 1898-
 حمد سامل وفاة املمثل أ1949-
. وفاة املفكر واستاذ الفلسفة اإلسالمية د 1982-

 محمد البهى
 وفاة العامل الفيزياىئ االمريىك ادوارد تيللر 2003-
)Teller) (عن ) ابو القنبلة الهيدروجينية

   عاما 95
   وفاة األديب الرواىئ املرصى خريى شلبى 2013-

 سبتمرب10
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 سبتمرب 11

  أحداث
 ) الفريوزعيد( أول السنة القبطية ____-
  البحرية االنجليزية تقصف بريوت بالقنابل1840-
مندوب سامى لربيطانيا (توىل لورد كرومر  1882-

 )ىف مرص
 انتخاب مصطفى كامل اتاتورك رئيس 1919-

 للحكومة الرتكية املؤقتة
  قوات اتاتورك تدخل انقرة1922-
 اعالن الوصاية الربيطانية عىل فلسطني 1922-

  يوم الحدادبينام يعلن العرب
 عبدالكريم قاسم يقيل عارف من جميع 1958-

 مناصبه ىف العراق
تقرر ان يراس جامل عبدالنارص وفد  1960-

الجمهورية العربية املتحدة دورة الجمعية 
 العامة لالمم املتحدة

 اعالن دستور جديد ىف مرص ىف عهد 1971-
 الرئيس السادات

ول  انضامم البحرين عضوا ىف جامعة الد1971-
 العربية

 الجرنال اوجستو بينوشيه يتوىل السلطة ىف 1973-
تشيىل اثر انقالب عسكرى يطيح بنظام 

 سلفادر الليندى اليسارى ومقتله
  اعالن الهدنة بني قوات ليبيا وتشاد1987-
توقيع اتفاق اسلو بني هيئة تحرير  1993-

 فلسطني وارسائيل
وقوع اسوء كارثة ىف تاريخ " الثالثاء" 2001-

هجامت (الواليات املتحدة األمريكية 
انتحارية بالطائرات عىل مركز التجارة 

العاملى بنيويورك، ووزارة الدفاع البتاجون 
ىف واشنطن، مقتل االالف وشلل ىف الدوائر 

 السياسية واالقتصادية وحركة الطريان

 مواليد
  مولد املسترشق الهولندى توماس اربينوس1584-

)Erpenius( 
هـ لورانس . األديب اإلنجليزى د مولد1885-
)Lawrence(  
 مولد الرئيس الفلبينى األسبق فرديناند 1917-

  )Marcus(ماركوس 
 مولد دكتور محمود عىل مىك استاذ اللغة 1921-

 االسبانية
 مولد صالح سليم كابنت النادى االهىل ىف 1930-

 كرة القدم

 وفيات
 د وفاة اإلقتصادى اإلنجليزى دافيد ريكارو1823-

)Ricardo(  
 وفاة محمد عىل جناح مؤسس دولة 1948-

 باكستان
 وفاة السياىس السوفيتى نيكيتا خروشوف 1971-
)Khrushchev( 
  وفاة الصحفى املرصى عىل حمدى الجامل1979-
وزير الثقافة ( وفاة بدر الدين ابو غازى 1983-

 )األسبق ىف مرص
  وفاة االديبة لطيفة الزيات1996-
اتب واألديب يوسف جوهر  وفاة الك2001-
  )1912 مواليد(

  سبتمرب11
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 سبتمرب 12

  أحداث

  القوات الفرنسية تدخل العاصمة الربازيلية1711-
 ريو دى جانريو

 سويرسا تعلن دستورا جديدا ينص عىل 1848-
 اتحاد فيدراىل وحكومة مركزية

 انهيار القوات االملانية عىل الساحة 1918-
 )ىف الحرب العاملية األوىل(الفرنسية 

 توقيع بروتوكول لندن الذى نص عىل 1944-
عدل اىل ( قطاعات 3تقسيم برلني اىل 

يكون كل قطاع منها تحت ارشاف ) اربعة
احدى دول الحلفاء وهى االتحاد السوفيتى 

 )ثم فرنسا(والواليات املتحدة وبريطانيا 

طالئع القوات األمريكية تغزو أملانيا  1944-
 )ةخالل الحرب العاملية الثاني(

الواليات املتحدة األمريكية تطلق سفينة  1965-
 )جيمنى وعليها رائد فضاء(الفضاء 

 انقالب عسكرى ىف اثيوبيا يطيح 1974-
 باالمرباطور هيالسالىس

 انقالب عسكرى ىف تركيا يقوده كنعان 1980-
 افريت ضد سليامن دميرييل

مجلس االمن يقبل عضوية دول البلطيق  1991-
والتفيا وليتوانيا اعضاء استونيا : الثالث

 باالمم املتحدة

يلتسني يحل الربملان الروىس ويقرر اجراء  1993-
انتخابات جديدة، والربملان يجرده من 

 السلطة، فتقوم اضطربات

طائرة امريكية صغرية تصطدم باسوار  1994-
 حديقة البيت االبيض

  انسحاب ارسائيل من غزة2005-

 مواليد

يطاىن هربرت هرنى مولد السياىس الرب 1852-
 )Henry Asquith(اسكويت 

 مولد الفنان الفرنىس موريس شيفالييه 1888-
)Chevalier( 

مولد الصحفى االمريىك آرثر سولز بريجر  1891-
)Burger(  

محمد .  مولد املفكر اإلسالمى والكاتب د1926-
 شوقى الفنجرى

 وفيات

  وفاة الشاعر العوىض الوكيل1983-

 يقار بليغ حمدى وفاة املوس1993-

وفاة القائد العسكرى املرصى محمد عىل  1999-
  فهمى

 سبتمرب12
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 سبتمرب 13

  أحداث
احتالل بريطانيا ملرص (معركة التل الكبري  1882-

عىل اثر هزمية الجيش املرصى ىف هذه 
 املعركة بقيادة عراىب

 اعتقال عمر املختار زعيم املقاومة الليبية 1931-
بعد محاكمة لالحتالل االيطاىل واعدامه 

 رسية
الدار ( انعقاد مؤمتر القمة العرىب الثالث 1965-

 )البيضاء
  البانيا تنسحب من حلف وارسو1968-
 يارس عرفات واسحق رابني يوقعان ىف 1993-

واشنطن معاهدة سالم تقىض ببدء الحكم 
 الذاىت ىف غزة واريحا

 افتتح الرئيس حسنى مبارك مبنى االزهر 1999-
 بالدراسة

مبارك يعلن رفض مرص القيام بفكرة  2003-
ارسال قوات مرصية للعراق حتى ىف حالة 

 التصويت ىف مجلس االمن

 مواليد
 مولد مؤرخ االثار والعامرة اإلسالمية 1879-

 )Creswell(الربيطاىن دكتور كرزويل 
)13/9/1879-10/4/1974 ( 
 مولد الكاتب الربيطاىن جون بريستىل 1894-
)Priestley( 
لد الدكتور عطيه عبد السالم عاشور  مو1924-

 استاذ الرياضيات

 وفيات
  وفاة األديب االيطاىل دانتى1321-
  وفاة األديب اللبناىن امني الريحاىن1947-
  وفاة املمثل رساج منري1957-
عن ( وفاة املمثلة املوسيقية بهيجة حافظ 1985-

 ) عاما77
عبد .  وفاة رائد االدب الشعبى املرصى د1988-

  ميد يونسالح
وفاة أبرز مخرجى الدراما التليفزيونية  2012-

  إسامعيل عبد الحافظ

 سبتمرب 14

  أحداث
 توقيع معاهدة دمهنور بني املرصيني 1807-

 )تقىض بجالء االنجليز عن مرص(واالنجليز 
  
  
  
  
  
  

استطاع شامبليون فك رموز اللغة  1822-
 الهريوغليفية املسجلة عىل حجر رشيد

) 26(روزفلت يصبح الرئيس  تيودور 1901-
للواليات املتحدة بعد اغتيال الرئيس ويليام 

 ماكينىل

  سبتمرب13/14
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  اعالن الجمهورية ىف روسيا1917-
ىف نهاية الحرب ( النمسا تطلب الصلح 1918-

 )العاملية األوىل
محمد طلعت حرب استقالته من بنك  قدم 1939-

 مرص
  صدور قانون الغاء الوقف االهىل مبرص1952-
 ور قانون استقالل القضاء ىف مرص صد1952-
مؤامرة انسحاب املرشدين االجانب من قناة  1956-

 السويس بعد قرار تاميمها
الدول املصدرة (انشاء منظمة االوبك  1960-

، والعراق، والسعودية، ايران) (للبرتول
 )، وفنزويالوالكويت

 افتتح جامل عبدالنارص الجلسة األوىل من 1968-
وىل للمؤمتر القومى لالتحاد دورة االنعقاد األ

االشرتاىك ىف قاعة االحتفاالت الكربى بجامعة 
 )القاهرة

 الواليات املتحدة األمريكية وروسيا تقرران 1991-
 خفض عدد رؤوسها النووية القصرية املدى

ىف االنتخابات " فوز عىل عزت بيجوفيتش 1996-
 والهرسك بعد التى اجريت ىف البوسنة

تى اشتعلت بني املسلمني الحرب الدامية ال
 والرصب

 مواليد
 مولد جاكوبو أربينزرئيس جواتيامال 1913-

 )Jacobo Árbenz(األسبق 
 مولد أحمد ماهر وزير خارجية مرص 1935-

 األسبق

 وفيات
 وفاة القائد الربيطاىن دوق ويلنجتون 1852-
)Wellington( 
  ويليام ماكنىل25وفاة الرئيس االمريىك  1901-
)Mckinley) ( سبتمرب 6بعد اغتياله ىف 

1901 ( 
ىف (انتحار بول كراوس املسترشق االملاىن  1944-

  )القاهرة
  انتحار املشري عبد الحكيم عامر1967-
  وفاة املمثل حسن فايق1980-
 )رئيس لبنان( مقتل بشري الجميل 1982-
 وفاة امرية موناكو جريس كيىل ىف حادث 1982-

  )Kelly(سيارة 
  ملمثل حسني الرشبينى وفاة ا2007-

 سبتمرب 15

  أحداث
  اليوم الدوىل للدميقراطية____-
سط امريكا عن  استقالل جمهوريات و1821-

، جواتيامال، والسلفادور، هندوراس(اسبانيا 
 )، كوستاريكا، بنامانيكارجوا

  
  
  
  

دخول االنجليز القاهرة وامتام احتاللهم  1882-
  سيالنملرص واستسالم أحمد عراىب ونفيه اىل

 بدء استخدام الرادار ألول مرة 1940-
 الجيوش االملانية تهاجم مدينة ستالنجراد 1942-

 السوفيتية ىف الحرب العاملية الثانية

 سبتمرب14/15
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  اعالن ان بلغاريا اصبحت جمهورية شعبية1946-
 مرص تكرس احتكار السالح بعقد صفقة 1955-

 اسلحة كبرية مع تشيكوسلوفاكيا
 املرصيني ىف ادارة قناة  نجاح املرشدين1956-

 السويس بعد تاميمها
  غزو ارسائيل لبريوت1982-
 استقالة رئيس الوزراء االرسائيىل مناحم 1983-

 بيجن
 االجتامع الوزارى ىف بونتادليست 1986-

 باالورجواى للجات
  ختام مؤمتر املراة الدوىل ىف بكني1995-
 يحرز البطولة  املرصىالنادى االهىل 1996-

 ة البطال الدورىالعربي
  افتتاح دورة سيدىن لاللعاب األوملبية2000-

 مواليد
رئيس الواليات ) Taft(  مولد وليم تافت1857-

  27املتحدة رقم 
 مولد املهندس املعامرى املرصى محمد 1908-

عهد اليه امللك فهد باجراء (كامل اسامعيل 
توىف ىف ) توسعات ىف الحرمني الرشيفني

2/8/2008 
لد الفنان املمثل واملونولوجست مو 1912-

 اسامعيل ياسني

 وفيات
 وفاة املطرب وامللحن سيد درويش 1923-
اإليطاليون يعدمون املجاهد الليبى عمر  1931-

  املختار

 سبتمرب 16

  أحداث
  اليوم الدوىل لحفظ طبقة األوزون____-
العيد (بدء ثورة املكسيك ضد اسبانيا  1810-

 )القومى للمكسيك
نقالب عسكرى ىف االرجنتني ضد رئيسها  ا1955-

 بريون
 الرئيس الفرنىس ديجول يعلن حق 1959-

 الجزائريني ىف تقرير مصريهم
، بورنيو سنغافورة( قيام اتحاد ماليزيا 1963-

 )الشاملية، صباح، املاليو، ساراواك
 اجرى عبدالنارص مباحثات مع الرئيس 1966-

 القربىص االسقف مكاريوس بالقاهرة
  
  
  

 مجازر ىف مخيمى صابرا وشاتيال لالجئني 1982-
الكتائب اللبنانية مبساعدة (الفلسطينني 

 ) فلسطينى150ارسائيل يقتلون اكرث من 
  افتتاح دورة سول األوملبية1988-
  أول انتخابات ترشيعية ىف هونج كونج1991-
  خرباء ناسا يثبتون أول قمر صناعى للبيئة1991-

 مواليد
اصف القاىض واألديب  مولد حفنى ن1855-

  املرصى

  سبتمرب15/16
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 وفيات
 وفاة الفيزياىئ االملاىن دانيل فاهرنهيت 1736-
)Fahrenheit) ( مخرتع ميزان الحرارة اىل

 ) 1686 مايو 24مولده ) (درجات
  وفاة لويس الثامن عرش ملك فرنسا1824-
مغنية االوبرا ) Callas(  وفاة ماريا كاالس1977-

 اإليطالية 

النفس السويرسى بياجيه وفاة عامل  1980-
)Piaget(  
حسن .  وفاة العسكرى والسياىس املرصى د1983-

 صربى الخوىل
 وفاة الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتى 1985-

 مرص األسبق
 وفاة املمثل الكوميدى فؤاد املهندس عن 2006-

   عاما83

 سبتمرب 17

  أحداث
  توقيع دستور الواليات املتحدة األمريكية1787-
ول سعد زغلول اىل االسكندرية ومعه وص 1923-

 بركات وعاطف بركات ومصطفى الـلـهفتح 
وكان (النحاس وسنيوت حنا ومكرم عبيد 

سيد درويش قد مات قبلها بيومني 
15/9/1923( 

 القوات السوفيتية تجتاح بولندا، وبولندا 1939-
تستسلم ألملانيا واالتحاد السوفيتى ىف 

 الحرب العاملية الثانية
 أول اجتامع لحلف شامل االطلنطى 1949-
استمرار املجازر ىف مخيمى صابرا وشاتيال  1982-

 لالجئني الفلسطينني
افتتاح املهرجان األول لسينام االطفال ىف  1990-

 مرص
السعودية تعيد عالقتها مع االتحاد  1990-

 السوفيتى
الرئيس مبارك يفتتح املؤمتر القومى  2000-

 19 - 17(هرة للتنمية االجتامعية بالقا
 )سبتمرب

 مواليد
 مولد كارل بروكلامن املسترشق االملاىن 1868-
 )مؤلف كتاب تاريخ االدب العريب(
)Brockelmann( 
  مولد املقرئ الشيخ محمود خليل الحرصى1917-
نجيب الهالىل جوهر رئيس .  مولد د1944-

 جامعة القاهرة األسبق

 وفيات
 de( فينى  وفاة األديب الفرنىس الفرد دى1863-

Vigny(  
 مقتل الكونت فولك برنادوت 1948-
)Bernadotte) ( وسيط االمم املتحدة ىف

 ) فلسطني
  وفاة املمثل حسن البارودى1974-
الفليسوف الربيطاىن ( وفاة كارل بوير 1994-

  )النمساوى االصل

 سبتمرب16/17
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 سبتمرب 18

  أحداث
  استقالل شيىل1810-
 بدء ظهور جريدة نيويورك تاميز 1851-
 االف شخص بسبب االعصار 10 مرصع 1906-

 املدمر الذى اجتاح هونج كونج
اطلق اسم اململكة العربية السعودية عىل  1932-

 مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها
 احيل اىل التقاعد الفيلد مارشال فيكونت 1958-

مونتجمرى بوظيفة نائب القائد االعىل 
للحلفاء ىف اوربا وتقلد منصبه ىف حلف 

 طى ضابط بريطاىن اخراالطلن
 قبول أملانيا الغربية والرشقية عضوتان ىف 1973-

 االمم املتحدة
 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص 1978-

 )كارتر، السادات، بيجني(وارسائيل بحضور 
 الغاء عقوبة االعدام ىف فرنسا 1981-
 مرص تفوز بكاس العامل للشباب ىف كرة 1993-

 اليد
ة سياحية بالقاهرة امام مبنى  انفجار حافل1997-

 سياح 9املتحف املرصى تسفر عن قتل 
 19املان وجرح 

بات ىف قرية الكشح مبحافظة ا اضطر1998-
اسيوط بني املسلمني واالقباط تؤدى ملقتل 

 واصابة العرشات

 مواليد

 مولد الشاعر اإلنجليزى صموئيل جونسون 1709-
)Johnson(  
املمثلة () Garbo( مولد جريتا جاربو 1905-

 ) السنيامئية
 مولد املخرج السينامىئ أحمد بدرخان 1909-
اخرج افالم ام كلثوم ومعظم افالم فريد (

االطرش وفيلمى مصطفى كامل وسيد 
 )درويش

  مولد كامل حسن عىل رئيس وزراء مرص1921-
 األسبق

مولد دكتور حسني كامل بهاء الدين  1932-
 طبيب االطفال ووزير الرتبية والتعليم

 األسبق

 وفيات
  وفاة لويس السابع ملك فرنسا1180-
وفاة الكاتب اإلنجليزى ويليام هازليت  1830-
)Hazlitt( 
 )Hammarskjöld( مرصع داج همرشولد 1961-

  ) 1961_1953(األمني العام لألمم املتحدة بني 
  وفاة امام اليمن أحمد حميد الدين1962-
 ة وفاة الصحفى محمد عبد القادر حمز1963-
  وفاة األديب يوسف عز الدين عيىس1999-
 وفاة اللواء حسن ابو باشا وزير الداخلية 2005-

  عاما83املرصى األسبق عن 
ابراهيم سعد الدين املفكر . وفاة د 2008-

  واإلقتصادى

  سبتمرب18
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 سبتمرب 19

  أحداث

معركة الجاملية بني اهلها والفرنسيني  1798-
 )واحراق الجاملية ىف هذه املعركة(

العيد القومى - جالء حملة فريزر عن مرص 1807-
جالء حملة مبناسبة ذكرى (ملحافظة البحرية 

 وانتصار اهاىل 1807فريزر عن مرص عام 
 )رشيد عليها

 الجيوش الروسية تحارص باريس بقيادة 1870-
 بسامرك

 عزل االنجليز الخديو عباس حلمى الثاىن 1914-
 عن حكم مرص

الخطاىب ىف املغرب  قيام ثورة عبدالكريم 1921-
 ضد االسبان

امللك  خطبة الجمعة بجامع بيربس بحضور 1941-
 املراغى فاروق الذى عرب فيها الشيخ مصطفى

شيخ االزهر عن الدعوة بعدم االشرتاك ىف 
الحرب العاملية الثانية التى الناقة ملرص فيها 

 وال جمل

 فنلندا وروسيا توقعان عىل معاهدة سالم 1944-

 املحاكم الرشعية وامللكية ىف مرص،  الغاء1955-
 واحالة قضاياها اىل دوائر احوال شخصية

تاليف أول حكومة لجمهورية الجزائر  1958-
جبهة التحرير الجزائرية تشكل أول (

حكومة ىف املنفى بالقاهرة برئاسة عباس 
 )فرحات

 اكتشاف مقربة جامعية لالرسى املرصيني 1995-
 بسيناء

 مواليد

 )رئيس ايطاليا(زيبى ساراجات  مولد جو1898-

.  مولد السياىس والدبلوماىس املرصى د1900-
محمود فوزى وزير الخارجية األسبق 

 ومساعد رئيس الجمهورية

 مولد الرواىئ ىف االدب اإلنجليزى ويليام 1911-
 )Golding(جولدنج 

  مولد الصحفى االمريىك كلينتون دانييل1912-

صحفى رئيس  مولد عىل حمدى الجامل ال1925-
  ًتحرير ورئيس مجلس ادارة االهرام سابقا

 وفيات

 وفاة عىل الروىب احد قواد جيش أحمد 1891-
  عراىب

 سبتمرب19



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 274 

 سبتمرب 20

  أحداث
) عليه الصالة والسالم( م دخل النبى محمد 662-

 8(= املدينة منطقة قباء واسس املسجد 
 )مهاجرا من مكه) ( هـ1ربيع أول 

 وب افريقيا صدور دستور اتحاد جن1909-
 توىل الشاه محمد رضا بهلوى الحكم ىف 1942-

 ايران
 افتتاح أول مهرجان للسينام ىف مدينة كان 1946-

 الفرنسية
 صدور دستور جمهورية الصني 1954-
توقيع معاهدة بني جمهورية أملانيا  1955-

الدميقراطية واالتحاد السوفيتى عىل 
االحرتام املتبادل وعالقات املساواة بني 

 لبلدينا
  تهبط فوق القمر16 سفينة الفضاء لونا 1970-
  انضامم فيتنام اىل االمم املتحدة1977-
 هذا اسوا كارثة زلزال تصيب املكسيك خالل 1985-

 القرن
 افتتاح دورة االلعاب االفريقية الخامسة 1991-

 بالقاهرة
 الفرنسيون يوافقون ىف استفتاء عىل 1992-

 معاهدة ماسرتيخت
ات األمريكية تتدخل ىف هايتى العادة  القو1994-

 السوفيتى جان بريتران اريستني

) مهاتري(رئيس وزراء ماليزيا محارض  1998-
 محمد يعزل نائبه انور ابراهيم

 مواليد
 ميالد أحمد بن طولون مؤسس الدولة 835-

 )ھ220 رمضان 23(الطولونية 
 Luigi( مولد املسترشق اإليطاىل بونىل 1865-

Bonelli) (ختص ىف اداب اللغة الرتكية م
وفاته (ومرتجم القرآن الكريم اىل اإليطالية 

 ) 1947 يناير 26
بابا (مولد االذاعى محمد محمود شعبان  1912-

 )شارو
مولد عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس  1917-

 الجمهورية سابقا
 مولد املمثلة السينامئية االيطالية صوفيا 1934-

 )Loren(لورين 

 وفيات
وفاة املوسيقار الفنلندى سيبيلبوس  1957-
)Sibellius( 
 وفاة الكاتبة االدبية منرية ثابت 1967-
إحدى رائدات الحركة (انتحار درية شفيق  1975-

 )النسائية ىف مرص
  وفاة الفنانة تحية كاريوكا 1999-

  سبتمرب20
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 سبتمرب 21

  أحداث
  اليوم الدوىل للسالم____-
 مهورية ىف فرنسا الغاء امللكية واعالن الج1792-
 تشكيل حزب األمة ىف مرص الذى كونته 1907-

مجموعة الجريدة برئاسة أحمد لطفى 
 السيد

أصدر أحمد حافظ عوض مجلة كوكب  1924-
 الرشق

  انتخاب الشيخ بشارة الخورى رئيسا للبنان1943-
 الغاء املحاكم الرشعية وامللكية ىف مرص 1955-
 استقالل مالطة 1964-
 :دالنارص اجتامعا بالرؤساء العربعقد عب 1969-

الرئيس السوداىن جعفر منريى والرئيس 
القذاىف والرئيس اللبناىن شارل  الليبى معمر

الكويت  حلو واألمري صباح سامل أمري
 لبحث ،والباهى االدغم رئيس وزراء تونس

 املوقف املتدهورىف االردن
  قبول قطر عضوا باالمم املتحدة1971-
 ين عضوا باالمم املتحدة قبول البحر1971-
انقالب عسكرى ىف افريقيا الوسطى يزيح  1979-

 بوكاسا من الحكم
 افتتاح عروض أوبرا عايدة عىل مرسح 1987-

 بالهرم
  
  

انعقاد مؤمتر الطائف بالسعودية لحل  1990-
 املشكلة اللبنانية

 الرئيس الروىس بوريس يلتسني يصدر قرارا 1993-
 بحل الربملان

رشيط فيديو يتحدث فيه الرئيس اذاعة  1998-
األمريىك بيل كلينون عن عالقته مبونيكا 

 لونيسىك السكرترية بالبيت االبيض

 مواليد
ويلز . ج. مولد الكاتب االنجليزى هـ 1866-
)Wells( 
  مولد املؤرخ اللبناىن انيس فريحة1902-
كامل برش استاذ علم اللغة .  مولد د1921-

 لعربيةواالصوات امني مجمع اللغة ا
عىل محمد حسن أمني عام . د.  مولد ا1936-

املجلس االعىل لالثار األسبق عضو املجمع 
 العلمى املرصى

 وفيات
) Vergil(وفاة الشاعر الروماىن فرجيل  -م . ق19

 ) مؤلف االنيادة(
 وفاة األديب اإلسكتلندى والرت سكوت 1832-
)Scot(  
وفاة الفليسوف األملاىن شوبنهاور  1860-
)Schopenhauer(  
   وفاة الزعيم أحمد عراىب1911-
   وفاة املطربة فايزة أحمد1983-

 سبتمرب21
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 سبتمرب 22

  أحداث
الرئيس االمريىك لينكولن يعلن تحرير  1862-

 العبيد ىف الواليات املتحدة األمريكية
الجيش االيطاىل يبدا غزو ليبيا والعلم  1911-

 اكتوبر 20االيطاىل يرفع فوق طرابلس ىف 
 يارة جامل عبدالنارص للسعودية لحضور ز1956-

، ، القونىلعبدالنارص(مؤمتر االقطاب العرب 
 وقد تم االجتامع ىف الدمام) سعود

  استقالل ماىل1960-
  وقف اطالق النار بني الهند وباكستان1965-
 )بالرباط( انعقاد مؤمتر القمة االسالمى 1969-
ة  مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة لبحث االزم1970-

بني الحكومة االردنية ومنظامت املقاومة 
 )سبتمرب 27 -  22من (الفلسطينية 

  
  

عىل ( اندالع الحرب بني العراق وايران 1980-
 )الحدود بينهام

 مبارك يفتتح املرحلة األوىل من القرية 2003-
 الذكية وتكنولوجيا املعلومات

 مواليد
مولد العامل الكيمياىئ وفيزياىئ الربيطاىن  1791-

 )Faraday(ايكل فاراداى م
 مولد السياىس املرصى ابراهيم شكرى 1916-
 مولد الداعية االسالمى الشيخ محمد 1917-

 الغزاىل
نايل بركات عامل الطبيعة .  مولد د1922-

 التجريبية

 وفيات
  وفاة السلطان العثامىن سليم األول1520-
رئيس الوزراء ( وفاة عبد الخالق ثروت 1928-

  )املرصى األسبق

 سبتمرب 23

  أحداث
  انجلرتا واسبانيا يتفقان عىل الغاء الرق1817-
السان " تصل اىل مرص مجموعة من 1838-

 عىل -جامعة اشرتاكية فرنسية " سيمونني
  ولة لتنفيذاراسهم االب اتفتان ىف مح

  
  
  
  
  

  
 وصية زعيمهم سان سيمون ىف اقامة دولة 

 صناعية باالستفادة بالعلم الحديث
اء أول خط حديدى وتشغيله بني  انش1856-

 القاهرة واالسكندرية
 عصبة االمم تصدر قرار صك االنتداب عىل 1922-

 فلسطني

  سبتمرب22/23
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اعالن توحيد ( اليوم الوطنى للسعودية 1932-
 )اململكة العربية السعودية

 اليابان تهاجم الهند الصينية 1940-
 طار جامل عبدالنارص اىل نيويورك لحضور 1960-

 م املتحدةاجتامعات االم
 الجمعية العمومية لالمم املتحدة تطرد 1992-

 االتحاد اليوجوسالىف الجديد من عضويتها
مجلس االمن يقرر تخفيف العقوبات عىل  1994-

 1922يوجوسالفيا من عام 
فوز الحزب االشرتاىك ىف االنتخابات  1996-

 الترشيعية باليونان
 اعلن الكاتب الصحفى الكبري محمد 2003-

هيكل اعتزال الكتابة ىف مناسبة حسنني 
 بلوغه الثامنني

 مواليد

 مولد املفكر الدينى واإلجتامعى محمد 1865-
 )صاحب مجلة املنار(رشيد رضا 

 مولد الصحفى االمريىك والرت ليبامن 1889-
)Lippmann( 
 مولد الكاتب الصحفى محمد حسنني هيكل 1923-

 وفيات
  )Bellini (وفاة املوسيقار اإليطاىل بللينى 1835-
 وفاة عامل النفس النمساوى سيجموند 1939-

  )Freud(فرويد 
 وفاة الشيخ عىل عبد الرازق 1966-
   وفاة الشاعر واألديب محمود غنيم1972-
الحائز عىل جائزة نوبل (وفاة شاعر شيىل  1973-

 )Neroda(بابلو نريودا ) 71ىف االدب 
 وفاة الكاتب املوسوعى املرصى أحمد 1983-

 الـلـهعطيه 
   وفاة املمثلة األمريكية دورىث المور1996-

 سبتمرب 24

  أحداث
 السويد تتخىل عن حكم بولندا 1706-
  السويد توافق عىل استقالل الرنويج1905-
 انعقاد أول مؤمتر ىف لندن من ممثىل 1948-

املستعمرات الربيطانية ىف افريقيا والسعى 
اىل وضع السياسة الواضحة نحو القارة 

 وداءالس
كميل شمعون يخلف بشارة الخورى ىف  1952-

 رئاسة لبنان
  
  
  

 مقابلة عبدالنارص لتيتو وخروشوف 1960-
 ونكروما ىف اثناء وجودهم بنيويورك

مجلس النواب االمريىك يصدق عىل  1963-
معاهدة مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى 

 للحد من التجارب النووية
لندن تهدى الجمعية امللكية لالدب ىف  1995-

 جائزتها اىل نجيب محفوظ
 السلطات االرسائيلية تفتح ممرا جديدا ىف 1996-

النفق املؤدى للمسجد االقىص مام اسفر 
  فلسطينيا70 قتيال بينهام 86عن سقوط 

 سبتمرب23/24



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 278 

 مواليد
  مولد السياىس الرتىك عصمت اينونو 1884-

  

 وفيات
 حركة طالبان قامت بشنق الرئيس محمد 1996-

  الـلـهنجيب 

 سبتمرب 25

  أحداث
 الفرنسيون بقيادة الجرنال جورو يهزمون 1920-

 قوات فيصل ويدخلون دمشق
 اتفاق جينيف لتنظيم مكافحة تجارة 1926-

 الرقيق ووضع حد لها
 لقاء جامل عبدالنارص وفيديل كاسرتو 1960-

 )ىف نيويورك(رئيس كوبا 
 هبوط ثالثة من رواد الفضاء االمريكيني 1973-

بسالم ىف ) 2سكاى الب (الفضاىئ باملخترب 
 املحيط الهادى

  عبدالعزيز حجازى يؤلف الوزارة ىف مرص1974-
 كم مربع من 7600ارسئيل تعيد اىل مرص 1979-

 )كجزء من اتفاقية السالم(سيناء 
 أوىل انتخابات ملجلس الشورى ىف مرص 1980-
 عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص 1984-

 واالردن
  
  
  

تاخذ " ماجالن"فينة الفضاء األمريكية  س1990-
 صورا لكوكب الزهرة

مجلس االمن يفرض حظرا جويا عىل  1990-
 العراق

 محكمة الجيزة االبتدائية توقف قرار 1996-
محكمة استئناف القاهرة بالتفريق بني نرص 

 حامد ابو زيد وزوجته

 مواليد
 مولد الكاتب االمريىك وليم فولكرن 1897-
)Faulkner(  
 مولد املوسيقار الروىس شوستاكوفيتش 1906-
)Shostakovitch( 

 وفيات
 وفاة املوسيقار النمسوى يوهان شرتاوس 1849-
  )Strauss) (االب(
 سولومون باندرانيكا رئيس وزراء اغتيال 1959-

 سيالن
 وفاة املفكر والكاتب الفلسطينى ادوارد 2003-

   عاما67سعيد عن 

  سبتمرب24/25
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 سبتمرب 26

  أحداث
 سليم األول العثامىن دمشق بعد  دخول1516-

 هزمية املامليك ىف موقعة مرج دابق
 افتتحت دار الكتب املرصية باسم 1870-

الكتبخانة الخديوية ىف جناح من رساى 
 درب 55رقم (مصطفى فاضل باشا 

 )الجامميز
  انشاء وكالة ناسا األمريكية للفضاء1958-
 حرض جامل عبدالنارص أول اجتامع 1960-

العامة لالمم املتحدة بنيويورك، للجمعية 
وعقد اجتامعا مع رشى نهرو رئيس وزراء 

ايزنهاور وتيتو  الهند واجتمع بالرئيس االمريىك
 وامللك الحسن

ثورة اليمن واعالن الجمهورية برئاسة  1962-
  الساللالـلـهعبد

مجلس االمن يقرر وقف القتال بني العراق  1980-
 واليمن

انيا والصني العادة هونج اتفاقية بني بريط 1984-
 كونج اىل السيادة الصينية

 مجلس االمن يصدر قرارا بحظر السالح عن 1990-
 الجمهوريات اليوغوسالفية

 استيالء حركة طالبان عىل الحكم ىف 1996-
 افغانستان

 استفتاء العادة انتخاب الرئيس حسنى 1999-
حصل عىل تاييد (ة والية رابعة مبارك لفرت

 ) املرصىمن الشعب% 94

 ىف حادث غرق العبارة 1863 مقتل 2002-
 قبالة سواحل جامبيا" لوجوال"السنغالية 

 مواليد
 مولد عامل الذرة الربيطاىن جون دالتون 1766-
)Daltton(  
اليوت . س.مولد الشاعر االنجليزى ت 1888-
)Eliot(  
ارتن  مولد الفليسوف الوجودى االملاىن م1889-

 )Martin Heidegger(هيدجر 
  مولد البابا بولس السادس1897-

 وفيات
وفاة الرسام الفرنىس ادجار ديجا  1917-
)Dedas(  
وفاة املوسيقى املجرى بيال بارتوك  1945-
)Bartock( 
 وفاة الكاتب االمريىك جورج سانتيانتا 1952-
)Santayana( 
 وفاة أحمد حسني مؤسس مرص الفتاة 1982-
 ) عاما71عن (
 83يطاىل الربتو مورافيا عنوفاة الكاتب اإل 1990-

  )Alberto Moravia(عاما 

 سبتمرب26
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 سبتمرب 27

  أحداث
منظمة السياحة (السياحة العاملى  يوم ____-

 )العاملية
 توصل جان فرانسوا شامبليون اىل حل رموز 1822-

 اللغة املرصية املكتوبة عىل حجر رشيد
استخدام أول قطار سكك حديدية كمركبة  1825-

 عامة
 وس يحتلون املجرالر 1914-
) ىف الحرب العاملية الثانية( استسالم بولندا 1939-

 ألملانيا واالتحاد السوفيتى
  نهاية املقاومة االيطالية ىف الحبشة1946-
 1945الغى االتحاد السوفيتى معاهدة  1949-

 للصداقة مع يوغوسالفيا
 اعلن الرئيس عبدالنارص عن قبول صفقة 1955-

 االسلحة التشيكية ملرص
 جامل عبدالنارص يلقى خطابا ىف الجمعية 1960-

العامة لالمم املتحدة يوجه فيه نداء اىل 
الرئيس ايزنهاور وخروشوف للسالم والقضاء 

 عىل االسلحة النووية
   عقد مؤمتر بني البلدان العربية ىف1970-

  جامل عبدالنارص يتدخل لحل( القاهرة 
  

 عرفات  النزاع بني حسن ملك االردن ويارس      
 )الرئيس الفلسطينى

 الواليات املتحدة تتعرض القوى اعصار ىف 1985-
 ) والية12خسائر فادحة ىف (تاريخها 

 الرئيس حسنى مبارك وجاك شرياك 1987-
يفتتحان املرحلة األوىل من مرشوع مرتو 

 االنفاق ىف القاهرة
 افتتاح جرس يوكاهاما ىف اليابان 1989-
ستشار هلموت فوز رشودر وهزمية امل 1998-

 كول ىف االنتخابات االملانية

 مواليد
 ولد فنان الكاريكاتري بهجت عثامن م1931-

 وفيات
وزير ( وفاة محمود رياض السياىس املرصى 1981-

الخارجية وامني عام جامعة الدول العربية 
 )األسبق

وفاة رشاد الشوا رئيس بلدية غزة األسبق  1988-
   عاما79عن 

 سبتمرب 28

  أحداث
منظمة الصحة ( اليوم العاملى لداء الكلب ____-

 )العاملية
  
  
  
  

توقيع معاهدة هانوفر بني انجلرتا وفرنسا  1716-
 تؤدى اىل قيام تحالف ثالىث مع هولندا

  اسس كارل ماركس الدولية األوىل بلندن1864-

  سبتمرب27/28
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 ايطاليا تعلن الحرب عىل تركيا وتبدا ىف 1911-
 غزو ليبيا

 ملنع وقوع الحرب العاملية  اتفاقية ميونيخ1938-
 الثانية

  ايطاليا تهاجم اليونان1940-
 اجتامع عبدالنارص ألول مرة بهارولد ماكميالن 1960-

رئيس وزراء بريطانيا ىف مقر العرىب باالمم 
 املتحدة

بعد الوحدة بينهام (انفصال سوريا عن مرص  1961-
 )1958 فرباير 22التى بدات ىف 

دستورى الجديد الذى يقىض اذاعة االعالن ال 1962-
بانشاء مجلس للرياسة ومجلس تنفيذى اىل 

 جانب رئيس الجمهورية ىف مرص
 امتام نقل معبدى ابو سمبل اىل موقعهام الجديد 1968-
 توديع جامل عبدالنارص للرؤساء العرب بعد 1970-

 )وفاة عبدالنارص مساء اليوم(مؤمتر القمة 
قبالة " نيااستو"ة  ىف حادث غرق العبار852 مقتل 1994-

، وهى اسوا كارثة بحرية ىف نديةالسواحل الفنل
 اوربا

 احتفال بواشنطن للتوقيع النهاىئ عىل اتفاقية 1995-
 )املرحلة الثانية(توسيع الحكم الذاىت الفلسطينى 

 دخول اريل شارون رئيس وزراء ارسائيل املسجد 2000-
االقىص مع قوة عسكرية مام سبب اندالع 

  الفلسطينيةاالنتفاضة

 مواليد
مولد الرواىئ االسباىن رسفانتس، سافيدرا  1547-

 )Cervantes(ميجل دى 

مولد املفكر االشرتاىك االملاىن فردريك انجلز  1820-
)Engels(  
 مولد السياىس الفرنىس جورج كليمنصو 1841-
)Clemenceau(  
  )Bardot( مولد املمثلة بريجيت باردو 1934-

 وفيات
) مكتشف امليكروبات(لعامل الفرنىس وفاة ا 1895-

 )Pasteur(لويس باستري 
  وفاة عامل الفلك اإلمريىك ادوين هابل1953-
)Edwin Hubble) ( اثبت ان الكون ميتد

ولد ) اىل ماوارء مجرة درب اللبانة
20/11/1889  

 وفاة الفنان السريياىل الفرنىس اندريه 1966-
  )Breton(بريتون 

رصى الرئيس جامل عبد  وفاة الزعيم امل1970-
 يوليو 23قائد ثورة ( عاما 52النارص عن 

1952( 
  وفاة الرئيس املرصى األسبق محمد نجيب1984-
رئيس ) Marcus( وفاة فرديناند ماركوس 1989-

 الفلبني السابق 
وفاة السياىس واألديب اليمنى أحمد  1996-

  محمد نعامىن
شهر من ا(وفاة الفنان العراقى منري بشري  1997-

  )عازىف العود من العرب املعارصين
  املمثل املرصى أحمد رمزى وفاة 2012-

 سبتمرب28
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 سبتمرب 29

  أحداث
الوطن " صدور العدد األول من جريدة 1883-

اصدرها يعقوب صنوع ىف باريس " املرصى
 ملعارضة االحتالل االنجليزى

  تركيا تغلق مضيق البوسفور والدردنيل1914-
" هندنبورج " ق خط  قوات الحلفاء تخرت1918-

االملاىن ىف اثناء الحرب العاملية األوىل مع 
 االملان

 بدء العمل مبرشوع صك االنتداب عىل 1922-
 فلسطني

 تقسيم بولندا بني أملانيا وروسيا اثناء 1939-
 الحرب العاملية الثانية

 بدء ارسال الربنامج الثقاىف من اذاعة 1946-
 القاهرة

ن تفاصيل الحركة جامل عبدالنارص يعل 1961-
 االنفصالية ىف سوريا

لونا (اطالق املركبة الفضائية السوفيتية  1971-
غري املاهولة اىل القمر الكتشاف سطح ) 19

 القمر
بدء حوادث العنف بني الهندوس والسيخ  1986-

 ىف البنجاب
 لجنة التحكيم الدولية تعيد ملرص سيادتها 1988-

  ومبقتىض هذا الحكم يعود(عىل طابا 
  

اعالن ) (اخر جزء من سيناء اىل مرص
 )محكمة العدل الدولية

 مواليد
مولد الرسام الفرنىس فرانسوا بوشيه  1703-
)Boucher( 
 مولد القائد البحرى الربيطاىن نلسون 1758-
)Nelson( 
 مولد عامل الفيزياء الذرية اإليطاىل املولد 1901-

) Fermi( اإلمريىك الجنسية فريكو فرمي
ائزة نوبل ىف الفيزياء اكتشف حصل عىل ج(

النيوترونات البطيئة، وتوصل إىل أول 
توىف (سلسلة تفاعل ذرى يصنعها االنسان 

28/11/1954 ( 

 وفيات
  )Zola(وفاة األديب الفرنىس اميل زوال  1902-
 وفاة استاذ تاريخ مرص القدمية ومؤلف 1961-

 موسوعتها سليم حسن
 اإلنجليزىوفاة الشاعر واألديب االمريىك  1973-

  االصل ويستام هيو اودين  
عن ( وفاة الصحفى املرصى محمد نجيب 1982-

  ) عاما84

  سبتمرب29
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 سبتمرب 30

  أحداث
منظمة الصحة ( اليوم العاملى للقلب ____-

 )العاملية
التوقيع عىل اتفاقية فرنسية ايطالية والتى  1896-

تنازلت فيها ايطاليا عن مطالبها واطامعها 
 ىف تونس

 ت الحلفاء تدخل دمشققوا 1918-
  فرض االحكام العرفية ىف فلسطني1936-
 أملانيا النازية واالتحاد السوفيتى يوقعان 1939-

 عىل اتفاقية القتسام بولندا
  انضامم باكستان اىل االمم املتحدة1947-
  االتحاد السوفيتى يستانف ابحاثه النووية1958-
اطالق اسم منظمة التعاون االقتصادى  1961-

عىل منظمة ) O. E. C. D(لتنمية وا
 التعاون االقتصادى االوروىب

  استقالل بوتسوانا 1966-
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد  1971-

السوفيتى يضعان ترتيبات تجنب وقوع 
 حرب نووية

الجمعية التاسيسية لدولة الوحدة بني  1973-
 مرص وليبيا تعقد أول اجتامع لها بالقاهرة

توقع االتفاق العاملى بشان حامية  مرص 1990-
 حقوق الطفل

استئناف العالقات الدبلوماسية بني روسيا  1990-
 وارسائيل

 ويرشد 2000 زلزال قوى ىف الهند يقتل 1993-
 االالف

الرواىئ واألديب االملاىن جونرت جراس يفوز  1999-
 بجائزة نوبل لالداب

 صحيفة بوالندزبوسنت الدمناركية تنرش 2005-
 ات كاركاتريية مسيئة للرسولرسوم

 مواليد
مولد األديب املرصى مصطفى لطفى  1877-

 املنفلوطى
 حسن الساعاىت.  مولد عامل اإلجتامع د1916-

 وفيات
 وفاة رائد املرسح العرىب يعقوب صنوع 1912-
 عاما74عن ) ابو نظارة(
الكاتب (وفاة حسني شفيق املرصى  1948-

 )املرسحى والصحفى املرصي
 مرصع املمثل االمريىك جيمس دين 1956-
)Dean) (ىف حادث سيارة ( 
وفاة تشارلز ريخرت صاحب اخرتاع مقياس  1985-

 )Reichter) ( عاما85عن (شدة الزالزل 
 مرص توقع االتفاق العاملى بشان حامية 1990-

 حقوق الطفل
 استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة 2000-
 ىصىف بداية انتفاضه االق) عاما12(

 سبتمرب30
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 اكتوبر 1

  أحداث
  اليوم الدوىل للمسنني____-
 فرقة الجرنال ديزيه تصل إىل البهنسا 1798-

 بصعيد مرص
 جالء الفرنسيني عن اإلسكندرية 1801-
 خمدت حرب املورة التى اندلعت ىف 1828-

 1828فرباير 
عىل إلغاء احتكار يوافق محمد عىل  1842-

ىك ىف القطن تنفيذآ لالتفاق اإلنجليزى الرت
16/8/1838 

 مذبحة الرومانيني ىف القسطنطينية 1895-
 إعالن جمهورية الصني الشعبية ىف بيكن 1949-

 بزعامة ماوتىس تونج
 إستقالل نيجرييا 1960-
مرص تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع  1961-

 االردن وتركيا ىف اعقاب االنفصال عن سوريا
 تاسيس جمهورية نيجرييا االتحادية 1963-
 اجرى عبد النارص مباحثات مع شاستريى 1964-

 رئيس حكومة الهند
زكريا محى الدين يؤلف وزارته األوىل ىف  1965-

 مرص
 طائرة الكونكورد تحقق رسعة الطريان 1969-

وذلك للمرة األوىل ىف (تفوق رسعة الصوت 
 )تاريخ الطريان املدين

  
  
  
  

 تشييع جنازة الرئيس الراحل جامل عبد 1970-
 النارص

 هزمية هيلموت شميث وانتخاب هيلموت 1982-
 كول مستشارا األملانيا

 الطريان االرسائيىل يقصف مقر منظمة 1985-
تحرير فلسطني ىف تونس وسقوط عرشين 

 شهيدا
  إقصاء الرئيس السوفيتى اندريه جروميكو1988-

من منصبه واختيار ميخائيل جورباتشوف 
 رئيسا لالتحاد السوفيتى

عيد اسمها ت مدينة ليننجراد الروسية تس1991-
  السابق سان بطرسبورج

ادانة الشيخ املرصى عمر عبد الرحمن  1995-
وآخرين بنسف مبنى التجارة الدوىل 

 بنيويورك
 اكتشاف برئ السيد املسيح ىف الرشقية 1997-
ارسائيل تسحب قواتها من جنوب لبنان  2006-

 باستثناء قرية

 مواليد
 ب الدكتور أحمد امنيمولد األدي 1886-
مولد رسام الكريكاتري املرصى األرمني  1898-

 االصل صاروخان
 مولد رئيس وزراء مرص األسبق أحمد 1891-

 نجيب الهالىل
  مولد الصحفى املرصى وديع فلسطني1923-

  اكتوبر1
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 مولد الدكتور أحمد خليفة مؤسس املركز 1923-
القومى للبحوث االجتامعية والجنائية ىف 

 مرص
ولد الرئيس االمريىك األسبق جيمى كارتر  م1924-
)Carter(  
مولد عبد التواب يوسف الكاتب والخبري  1928-

 ىف ثقافة الطفل

 وفيات

 وفاة السياىس الربيطاىن باملرستون 1865-
)Palmerston(  
 وفاة عامل االنرثوبولوجيا واالثار الكينى 1972-

ولد ىف () Louis Leakey(لويس ليىك 
7/8/1903( 
) عاما81( وفاة الدكتور حسن الساعاىت 1997-

احد العلامء البارزين ىف علم اإلجتامع وعلم 
  النفس

 اكتوبر 2

  أحداث
  اليوم الدوىل لال عنف____-
 استعاد املسلمون بيت املقدس بقيادة 1187-

 صالح الدين االيوىب
 تسمية روما عاصمة اإليطاليا 1870-
 الستار عن  الرئيس االمريىك كليفالند يزيح1886-

 متثال الحرية بنيويورك
 القوات االسبانية تحتل اغادير املغربية 1925-
 إيطاليا توقع معاهدة صداقة مع اثيوبيا 1928-
  غزو إيطاليا الثيوبيا1935-
 الجيش اإلملاىن يشن هجوما عىل موسكو 1941-

 أثناء الحرب العاملية الثانية
  إعالن جمهورية غينيا املستقلة1958-
 اجتامع عبد النارص للمرة الثالثة 1960-

بخروشوف ىف نيويورك اثناء اجتامعات 
 الجمعية العامة لالمم املتحدة

 شاستريى روداجتامع عبد النارص مع بها 1964-
رئيس حكومة الهند ىف القاهرة واجراء 

 مياحثات حول العالقات بني البلدين
  
  

 بدء تشغيل مرتو االنفاق خط شربا الخيمة 1996-
 مبرص

 عىل خامنئى ىف انتخابات الـلـه فوز آية 1981-
 الرئاسة اإليرانية

اعادة انتخاب حسنى مبارك رئيسا  1999-
 لجمهورية مرص العربية

 مواليد
  مولد املارشال الفرنىس فرديناند فوش1851-
)Foch ( قائد الجيوش الربيطانية والفرنسية

 واألمريكية املوحدة ىف الحرب العاملية األوىل
 )Gandhi( مولد املهامتا غاندى الزعيم الهندى 1869-
مولد الكاتب اإلنجليزى جراهام جرين  1904-
)Greene(  

 وفيات
فزياىئ ) Arago(  وفاة فرانسوا اراجو1853-

  وفلىك فرنىس 
آرثر , وفاة املسترشق اإلنجليزى اربرى 1969-
)Arberry Arthur( 

  

 اكتوبر1/2
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 وفاة املمثل االمريىك روك هدسون 1985-
)Hudson(  مصابا مبرض اإليدز  

 وفاة السياىس الوزير واألديب املرصى 1988-
  ) ً عاما77عن (فتحى رضوان 

 اكتوبر 3

  أحداث
 معاهدة فيينا التى أنهت الحرب بني 1866-

 النمسا وإيطاليا
 توقيع معاهدة بني فرنسا واسبانيا للحفاظ 1904-

 عىل إستقالل املغرب
زل عن عرش  امللك الرشيف حسني يتنا1924-

 الحجاز لصالح ابنه عىل
 مملكة الرصب اليوجوسالفية تصبح نواة 1929-

 يوجوسالفيا الكربى
  إستقالل العراق عن بريطانيا1932-
 العراق ينضم إىل عصبة االمم عند انتهاء 1933-

 االنتداب الربيطاىن عنه
 ادولف هتلر يقبل االتحاد السوفيتى هزم 1941-

 نيةىف الحرب العاملية الثا
 بريطانيا تجرى تجارب ألول قنبلة ذرية 1952-

 لها مقابل سواحل اسرتاليا
 صدور مرسوم بانشاء املجلس الدائم 1952-

 لتنمية االنتاج القومى ىف مرص
ىف (العيد القومى ملحافظة الوادى الجديد  1959-

ذكرى وصول طالئع الخري والتعمري للمنطقة 
 )1959 عام

 الهند انديرا غاندى ىف اغتيال رئيسة وزراء 1977-
 نيودلهى بتهمة الفساد اإلدارى

يوم ( اعادة توحيد أملانيا الغربية والرشقية 1990-
 )الوحدة اإلملانية

 مواليد
املؤرخ (مولد جالل الدين السيوطى  1445-

 1505 اكتوبر 18وفاته ) املرصي
  مولد الرسام الفرنىس بيري بونارد1867-
الفرنىس لوى مولد األديب والصحفى  1897-

 )Aragon(اراجوان 
 مهدى عالم استاذ اللغويات. مولد د 1900-
 مولد الرسام الفرنىس اندريه بوردو 1910-
)Andre Bordeaux(  
 مولد الكاتب االمريىك جور فيدال 1925-
)Vidal( 

 وفيات
 وفاة الفنان والشاعر واألديب اإلنجليزى 1896-

 مارس 24مولده ) (Morris(ويليام موريس 
1834( 

 وفاة جى موليه رئيس وزراء فرنسا األسبق 1975-
 وفاة طبيب االورام املرصى لطفى ابو 1983-

 النرص
 وفاة األديب الفرنىس جان انوى 1987-
)Anouilh(  
 وفاة املؤرخ االنجليزى الفريد راوس 1997-
)Rowse(  
 وفاة رجل الصناعة الياباىن اكيو موريتا 1999-

  مؤسس رشكة سوىن

  اكتوبر2/3
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 براكتو 4

  أحداث
مارك انطوىن واوكتافيوس ينترصن ىف  -م.ق42

معركة فيليبيا، ويحكامن االمرباطورية 
 الرومانية

  إعالن الجمهورية ىف املكسيك1824-
 اجتامع ادولف هتلر وبنيتو موسولينى ىف 1940-

 ممر برينز
 اطلق االتحاد السوفيتى أول قمر صناعى 1957-

 )سبوتنيك(إىل مدار حول االرض 
 أول زيارة للبابا بولس السادس للواليات 1965-

 املتحدة
  إستقالل ليسوتو1966-
  فجرت بريطانيا قنبلتها االيدروجينية األول1966-
 سقوط طائرة شحن ارسائيلية فوق 1992-

 امسرتدام
 جنديا امريكيا ىف معركة مع 16مرصع  1993-

 قوات فارح عيديد باثيوبيا
د حسنى تجديد البيعة للرئيس محم 1993-

مبارك رئيسا لجمهورية مرص العربية لفرتة 
 رئاسة ثالثة

 مجزرة اثناء اقتحام الرشطة للربملان 1993-
 الروىس

انتحار جامعى لطائفة معبد الشمس  1994-
 "بسويرسا"

 مواليد
  مولد لويس العارش ملك فرنسا1289-
  مولد امللحن أحمد صدقى1916-

 وفيات
ربانت  وفاة الرسام الهولندى رم 1669-
)15Rembrandt1669/10/4 -1606/7/(  
 وفا ة النحات الفرنىس فردريك اوجست 1904-

  )Bartoldi(بارتولدى 
  وفاة املطرب سالمة حجازى1917-
وفاة أحمد حسن البكر رئيس العراق  1982-

 األسبق
 وفاة املهندس محمد ماهر اباظة وزير 2007-

  الكهرباء والطاقة األسبق ىف مرص

 اكتوبر 5

  أحداث
 )اليونسكو( اليوم العاملى للعلميني ____-
  إستقالل بلغاريا1908-
  إعالن الجمهورية ىف الربتغال1910-

  
  

 بداية العمل ىف الجامعة األمريكية 1920-
 بالقاهرة

 بث أول حديث تلفزيوىن من البيت 1947-
 األبيض للرئيس هارى ترومان

 )ىف بلجراد( تكوين الكومنفورم 1947-

 اكتوبر4/5
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توصلت إيطاليا ويوغوسالفيا اىل اتفاق  1954-
 9انهى النزاع حول تريستا الذى استمر 

التى ) ا( سنوات آلت إىل إيطاليا املنطقة
تضم مدينة تريستا وحصلت يوغوسالفيا 
عىل املنطقة ب وتقرر جالء القوات 

 األمريكية والربيطانية
 إنعقاد املؤمتر الثاىن لدول عدم االنحياز 1964-

 58 شاستريي، و-تيتو-عبد النارص (بالقاهرة 
 اىل 5من ) من رؤساء الدول والحكومات

 ىف افتتاح وخطاب عبدالنارص( 10/10/1964
 )املؤمتر

 اللجنة املركزية لالتحاد االشرتاىك تختار أنور 1970-
 السادات رئيسا ملرص خلف لعبد النارص

مصطفى خليل يؤلف وزارته األوىل ىف .  د1978-
 مرص

-41( مكوك الفضاء االمريىك تشالنجر  إطالق1984-
G (وعليه سبعة رواد فضاء  

 الرئيس حسنى مبارك يؤدى اليمن الدستورية 1999-
 للوالية الرابعة

 مواليد
  )Diderot( مولد املفكر الفرنىس ديدرو 1713-

 مولد الطبيب االمريىك عامل الرسطان 1879-
  )Rous(بيتون روس 

ء االمريىك  مولد عامل الفضاء والفيزيا1882-
توىف ) (Goddard(روبرت جودرد 

10/8/1945( 
مولد املؤرخ العسكرى املرصى اللواء  1921-

 حسن البدرى
مولد خبري املكتبات واملعلومات الدوىل  1934-

  املرصى محمد حمدى
 مولد مصطفى رشدى رئيس تحرير الوفد 1935-

  سابقا
  مولد األديب والشاعر املرصى فؤاد قنديل1944-
 مولد املوسيقار جامل سالمة 1945-

 وفيات
 وفاة املوسيقار الفرنىس جاك أوفينباخ 1880-
)Offenbach( 
 وفاة السياىس الهندى كريشنا مينون 1974-
 وفاة املطرب محمد الكحالوى 1982-
 وفاة الكاتب الصحفى املرصى حسني 1996-

  فهمى

 اكتوبر 6

  أحداث
  جزيرة كريت تقرر االنضامم لليونان1908-
حكومة مصطفى كامل اتاتورك القومية  1923-

 تعلن الجمهورية الرتكية
  تنازل الرشيف حسني بن عىل ملك الحجاز1924-

 عن العرش
  
  

 عرض أول فيلم ناطق ىف امريكا 1927-
اتفاق أملانيا النازية واالتحاد السوفيتى  1939-

 عىل اقتسام بولندا
تخىل مصطفى النحاس عن رئاسة حزب  1952-

 فؤاد رساج الدينالوفد ل
 صدور العدد األول لجريدة املساء 1956-

  اكتوبر5/6
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 إنعقاد املؤمتر العاملى ىف طشقند من اجل 1970-
وحدة املسلمني وتضامنهم من اجل السلم 

 وضد االعتداءات اإلستعامرية
 التى متثل الجولة الرابعة اكتوبر بدء حرب 1973-

من الرصاع العرىب االرسائيىل بعبور القوات 
املرصية قناة السويس وتحطيم املسلحة 

الحرب عىل  خط بارليف، وكذلك بدء
 الجبهة السورية بني سوريا وارسائيل

 غرق غواصة نووية سوفيتية قرب سواحل 1986-
 امريكا

الرئيس  ( استقالة سلوبودان ميلوسوفيتش2000-
 2000 بعد خسارته ىف انتخابات )الرصىب

 مواليد
 باربرا كاسل مولد السياسية اإلنجليزية 1911-
  مولد الرئيس السورى السابق حافظ االسد1930-
عىل لطفى رئيس وزراء مرص  . مولد د1935-

 األسبق

 وفيات
وفاة األديب اإلنجليزى الفريد تينسون  1892-
)Tennyson(  
  إغتيال الرئيس املرصى أنور السادات1981-
  وفاة خبري اآلثار املرصى أحمد قدرى1990-
   واألديب املرصى مجدى وهبة وفاة املفكر1991-

 اكتوبر 7

  أحداث
   الفرنسيون يسيطرون عىل الفيوم1798-
انتصار عىل القائد (عيد محافظة الغربية  1897-

 )1897الفرنىس فوجري 
 توقيع بروتوكول اإلسكندرية الذى مهد 1944-

لتاسيس جامعة الدول العربية ىف 
1945/3/22 

  الدميقراطيةإعالن انشاء جمهورية أملانيا 1949-
 تشكيل وزارة جديدة برئاسة جامل عبد 1958-

 النارص
 الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد 1963-

السوفيتى وبريطانيا يوقعون اتفاقية حظر 
 التجارب النووية

  
  
  

قبول سلطنة عامن عضوا ىف جامعة الدول  1971-
 العربية

مجلس الشعب املرصى يرشح حسنى  1981-
 ع رئيسا للجمهوريةمبارك باإلجام

جبهة التحرير الفلسطينية تخطف  1985-
بعد اقالعها " اكيىل الرو" السفينة اإليطالية 

 من اإلسكندرية
لتنظيم التجارة بني " نافتا"توقيع اتفاقية  1992-

 الواليات املتحدة األمريكية وكندا واملكسيك
  بنظري بوتو تعود الرئاسة وزارة باكستان1993-
 فويسالف كوستنيفشا رئيسا انتخاب 2000-

ان دوبليوغوسالفيا بدال من الرئيس سلو
 ميلوسيفيتش

ر اكتوب6/7
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 الربادعى لرئاسة ى املرصإعالن فوز العامل 2005-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجائزة نوبل 

 للسالم

 مواليد
 مولد اإلقتصادى الروىس ليربمان 1897-
  مولد املوسيقار امللحن املرصى بليغ حمدى1934-

مولد الرئيس الروىس فالدميري بوتني  1952-
)Vladimir Putin ()الرئاسة توىل 
7/5/2000( 

 وفيات
 )Poe(وفاة األديب االمريىك ادجار ألن بو  1849-
   وفاة راشد آل مكتوم حاكم دىب1990-

 اكتوبر 8

  أحداث
 ) ايام3يستمر ( حريق شكياغو الكبري 1781-
 ىف العمل) اءأول وكالة انب( بدات رويرت 1858-
) يوميه( صدور جريدة الوقائع املرصية 1880-

 برئاسة تحرير الشيخ محمد عبده
 بدء حرب البلقان األوىل بعد إعالن 1912-

 جمهورية الجبل االسود ىف تركيا
 -املرصية  (1936 إلغاء معاهدة 1951-

 )الربيطانية
 اتفاق مرص وبريطانيا عىل جالء القوات 1954-

 ) شهرا20ل خال(الربيطانية 
  الجزائر تنضم لعضوية االمم املتحدة1962-
 القبض عىل الثورى تىش جيفار واعوانه ىف 1967-

 بوليفيا
الكاتب السوفيتى الكسندر سولجنستاين  1970-

 ينال جائزة نوبل ىف االداب
الرئيس السادات يفتتح مبنى دار الكتب  1979-

 املرصية الجديدة عىل كورنيش النيل
 معاهدة الصداقة والتعاون مدتها توقيع 1980-

  عاما بني االتحاد السوفيتى وسوريا20
  
  
  

االمم املتحدة ترفع العقوبات االقتصادية  1993-
ها ئاملفروضة عىل جنوب افريقيا بعد إلغا

 نظام الفصل العنرصى
 قطعة اثرية من العرص 47 اكتشاف 1998-

 اإلسالمى تحت املياه باإلسكندرية

 مواليد
د األديب توفيق الحكيم مول 1898-
)1898_26/7/1987(  
  مولد املمثل أحمد مظهر1917-
فؤاد عبد املنعم رياض قاىض . مولد د 1928-

 )استاذ قانون دويل(مبحكمة العدل الدولية 

 وفيات
 وفاة املطرب وامللحن املرصى فؤاد 1962-

 محفوظ محمد
رئيس وزراء ) Attlee(  وفاة كليمنت اتىل1967-

ورئيس الحزب العامل ) 1945(بريطانيا 
  1935الربيطاىن 
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) Guevara( اعدام الثائر الكوىب ىش جيفار 1967-
  عىل يد السلطات البولفية 

وفاة الفنان الوجودى الفرنىس جابريل  1973-
 )Marcel(مارسيل 

 )االقتصادى املرصي( وفاة عىل الجريتىل 1982-
 وفاة املخرج شادى عبد السالم 1986-
مستشار ) Brandt(  فيىل برانت وفاة1992-

  أملانيا الغربية األسبق 

 اكتوبر 9

  أحداث
االتحاد الربيدى  (للربيد اليوم العاملى ____-

 )العاملى
 توقيع معاهدة بني فرنسا وتركيا اعيدت 1801-

مبرص رسميا مبقتضاها اىل الحكم العثامىن 
 بعد جالء الحملة الفرنسية ىف مرص

 ب عىل فرنسا روسيا تعلن الحر1806-
سلطان ( توىل فؤاد األول الحكم ىف مرص 1917-

 )ثم ملك
  إستقالل اوغندا1962-
 اندالع حرب الرمال بني الجزائر واملغرب 1963-
  شخص ىف فيضانات بإيطاليا2000مرصع  1963-
 بدء اجتامعات الطائف بالسعودية لحل 1989-

 22تنتهى باتفاق ىف (املشكلة اللبنانية 
 )اكتوبر

 محكمة دولية تقر بأحقيقة اليمن ىف جزر 1998-
حنيش البحر االحمرالتى احتلها اريرتيا ىف 

 1995نهاية عام 
 الربملان الباكستاىن يقرر تطبيق احكام 1998-

 الرشيعة اإلسالمية ىف باكستان
أثناء الثورة " ماسبريو "أحداث وقوع 2011-

املرصية وسقوط عرشات الضحايا بعد 
 ئفية الفتنة الطاأحداث

 مواليد
مولد املوسيقار الفرنىس كاميل سان  1835-

 )Camille Saint-Saëns(صانس 
رئيس ) Senghor( مولد ليوبولد سنجور 1906-

 جمهورية السنغال 
مولد سيد قطب األديب الكاتب اإلسالمى  1906-

وأحد اعضاء اإلخوان املسلمني مؤلف ىف 
 تقسري القرآن الكريم

اىن جريهارد إيرتل مولد العامل االمل 1936-
)Gerhard Ertl( ) حصل عىل جائزة نوبل

 عن ابحاثه ىف مجال 2007ىف الكمياء لعام 
   )العمليات الكميائية عى االسطح الصلبة

 وفيات
وفاة السلطان حسني كامل وتوىل امللك  1917-

 فؤاد األول حكم مرص
 وفاة الشاعر العرىب ابو القاسم الشاىب 1934-
ب الفرنىس اندريه موروا  وفاة األدي1967-
)1885/7/26_1967 Maurois(  
 )الشاعر املهجري( وفاة جورج صيدح 1978-
رئيس  )Home( وفاة دوجالس هيوم 1995-

  الوزراء الربيطاىن األسبق 
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 اكتوبر 10

  أحداث
منظمة  (للصحة النفسية اليوم العاملى ____-

 )الصحة العاملية
ن عىل بن موقعة كربالء ومقتل الحسني ب 680-

 )هـ61محرم (اىب طالب  
  نشوب الحرب االهلية ىف االرجنتني1859-
تربط املحيط االطلنطى (افتتاح قناة بنام  1913-

 )والهادي
 عقد الجلسة األوىل لجامعة ابوللو مبرص 1932-

 برئاسة امري الشعراء أحمد شوقى
  قوات هوىش منه تدخل هانوى الشاملية1954-
تب املرصية من باب الخلق  انتقال دار الك1976-

 )بوالق(كورنيش النيل اىل 
 2500 زلزال يرضب الجزائر ويقتل 1980-
 اربع مقاتالت امريكية تختطف طائرة الركاب 1985-

املرصية املتجهه اىل املغرب وتجربها عىل 
 الهبوط ىف مطار كانانا العسكرى باالطلنطى

حها افتت( افتتاح دار االوبرا املرصية الجديدة 1988-
 )الرئيس حسنى مبارك

 انعقاد مؤمتر السالم ىف مدريد برعاية 1991-
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى القرار 

 السالم ىف منطقة الرشق االوسط
 عاطف عبيد رئيسا ملجلس الوزراء . تعيني د1999-

 خلفا للدكتور كامل الجنزورى
 انتخاب انجيال مريكل مستشارة ألملانيا خلفا 2005-

 لرشودر
 فوز العامل االملاىن جريهارد ايرائل بجائزة 2007-

 نوبل ىف الكيمياء

 مواليد
 )Verdi ( مولد املوسيقار اإليطاىل فردى1813-
مولد الطبيب الجراح الدكتور عىل إبراهيم  1880-

 باشا
 مولد الكاتب وخبري النرش املرصى ملعى 1927-

 املطيعى
التاريخ مصطفى العبادى استاذ . مولد د 1928-

  بكلية االداب بجامعة اإلسكندرية
 مولد الكاتب املرسحى الربيطاىن هارولد 1930-

الحائز عىل جائزة نوبل ) (Pinter(بينرت 
  )2005لألدب عام 

 وفيات
 مقتل الحسني بن عىل بن اىب طالب ىف 680-

 )هـ61محرم 10(=موقعة كربالء 
رائد كتب االطفال ىف ( وفاة كامل كيالىن 1959-

 )مرص
  وفاة املمثل فؤاد شفيق1965-
وفاة الدبلوماىس والشاعر الغناىئ أحمد  1980-

 عبد املجيد
 )ممثل ومخرج إنجليزى(رسون ويلز أو وفاة 1985-
اإلدارى االقتصادى ( وفاة السيد ابو النجا 1992-

 )للصحافة املرصية
 )Bandaranaike( وفاة سريميافو باندارانايكا 2000-

سابقة وأول إمراة تشغل رئيسة سريالنكا ال
  هذا املنصب ىف العامل 
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 اكتوبر 11

  أحداث
 )بني بريطانيا وترانسفال( بدء حرب البوير 1899-
 الواليات املتحدة تعلن ىف االمم املتحدة 1947-

 تاييدها لتقسيم فلسطني
  ايران تنضم اىل حلف بغداد1955-
 اذيعت قرارات املؤمتر الثاىن لدول عدم 1964-

 اإلتحاد )1969(ياز املنعقد ىف القاهرة االنح
 ىف 6السوفيتى يطلق مركبة الفضاء سويوز 

 مدار حول االرض
 )االثنني األسود( انهيار بورصة نيويورك 1987-
. حل أجهزة االستخبارات السوفيتية يك 1991-

  اجهزة جديدة بدال منه4ىب وانشاء . جى
 فوز الروائية الربيطانية دوريس ليسنج 2007-
)Lessing ( بجائزة نوبل ىف اآلداب لعام

 )1919 اكتوبر 22ولدت ىف ( 2007

 مواليد
 مولد األديب الفرنىس فرانسوا مورياك 1885-
)Mauriac(  

 مولد الصحفى االمريىك جوزيف السوب 1910-
)Alsop( 
 مولد محمد عىل فهمى القائد العام 1920-

  للدفاع الجوى، والقوات املسلحة املرصية
 د الفنانه املصورة املرصية جاذبية رسى مول1925-
مولد امللحن واملوسيقى املرصى كامل  1922-

 الطويل
  مولد السياىس املرصى رفعت السعيد1952-

 وفيات
  النديمالـلـهوفاة األديب والكاتب املرصى عب 1896-
  )Cocteau(وفاة األديب الفرنىس جان كوكتو  1963-
) Piaf( بيافوفاة املغنية الفرنسية إديث  1963-
  ) الكروان الفرنيس او عصفورة باريس(
أول مهندسة (وفاة أمينة محمود الحفنى  1984-

 )مرصية
رفعت املحجوب رئيس مجلس .  اغتيال د1990-

  الشعب املرصى

 اكتوبر 12

  أحداث
 اكتشاف امريكا عىل يد كريستوفر 1492-

 كوملبوس
 رمضان 14(تولية طومانباى عىل مرص  1516-

 )ھ922
  
  
  
  

جالء الحملة الفرنسية عن مرص بقيادة  1801-
 الجرنال مينو

 اعلنت اللجنة العربية العليا قرارها بانهاء 1936-
  االرضاب واالعامل الثورية ىف أعقاب
   الثورة العربية الكربى ومناشدة ملوك

  

 اكتوبر11/12



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 294 

، الشعب العرىب ىف 1936 اكتوبرىف (العرب 
 )فلسطني االخالد ايل السكينة

وف يرضب بحذائه عىل ُشوا خر نيكيت1960-
الطأولة محأوال مقاطعة خطاب كان يلقى 

 ىف االمم املتحدة
  إستقالل جمهورية غينيا1968-
االتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء  1969-
 رواد ىف مدار 3وعىل متنها ) 7سويوز (

 حول االرض
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداىن 1982-

اق التكامل جعفر منريى يوقعان ميث
 السوداىن املرصى

 وقوع زلزال قوى جنوب القاهرة يوقع 1992-
 خسائر ىف املباىن واالوراح

 فوز العامل املرصى أحمد زويل بجائزة 1999-
نوبل ىف الكيمياء ىف مجال التفاعالت 

 الكيامئية باستخدام اشعة الليزر
 فوز آل جور نائب الرئيس االمريىك 2007-

السالم مناصفة مع السابق بجائزة نوبل 
اللجنة  الحكومية للتغريات املناخية التابعة 

 لالمم املتحدة

 مواليد
 مولد إدوارد السادس ملك إنجلرتا 1537-
)Edward(  
مولد رامزى مكدونالد أول رئيس وزراء  1866-

  )Mac Donald(عاملية ىف بريطانيا 
  مولد الشاعر املرصى عبد الرحمن شكرى1886-
 االوبر اإليطاىل الشهري  مولد مغنى1935-

) Luciano Pavarotti(لوتشيانو بافاروىت 
  )6/9/2007(توىف ىف ) متيوز(

 وفيات
 وفاة املصور اإليطاىل بيريو ديال فرانشسكا 1492-
)Francesca( 
 وفاة دين اتشيسون وزير خارجية الواليات 1971-

 املتحدة األمريكية
 اغتيال املقدم إبراهيم الحمدى رئيس 1977-

 اليمن الشامىل
وفاة الكاتب املرسحى املرصى محمود  1983-

 دياب
   انتحار وزير الداخلية السورى غازى كنعان2005-

 اكتوبر 13

  أحداث
 سليامن القانوىن العثامىن جيش السلطان 1529-

 يحارص فيينا
مقر (وضع حجر االساس للبيت االبيض  1792-

رئيس جمهورية الواليات املتحدة األمريكية 
 )واشنطنب

  
  
  

  إستقالل الرتانسفال عن انجلرتا1880-
نقرة تصبح عاصمة لجمهورية تركيا أ 1923-

 الجديدة
ملانيا حليفتها ا إيطاليا تعلن الحرب عىل 1943-

 السابقة
 ثيناأ الحلفاء يسرتدون العاصمة اليونانية 1944-

  اكتوبر12/13
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  منح اليابانيات حق الرتشيح واالنتخاب1945-
ى يعلن تاييده لقرار  االتحاد السوفيت1947-

 تقسيم فلسطني
 األديب املرصى نجيب محفوظ يفوز 1988-

منح الجائزة عن عملني (نوبل لآلداب بجائزة 
متميزين هام الثالثية وأوالد حارتنا ونص قرار 
اللجنة عىل ان معظم معظم أعامل نجيب 

 باالعتبار ومتكن رمحفوظ كان لها تأثري جدي
 من خلق فن رواىئ عرىب

 الكونجرس االمريىك يوافق عىل قانون 1998-
 محاربة اضطهاد االقليات ىف دول العامل

 منح الرئيس الكورى الجنوىب كيم داى جونج 2000-
 ىف اوسلو 2000 للسالم لعام جائزة نوبل

لجهوده ىف تحقيق املصالحة مع كوريا 
 الشاملية

 مواليد
مولد املمثل الفرنىس إيف مونتان  1921-
)Montand(  
رئيسة ) Thatcher(مولد مارجرت ثاترش  1925-

 )1990-1976(وزراء بريطانيا 

 وفيات
 وفاة األديب الفرنىس انا تول فرانس 1924-
)France(  
 وفاة العامل واملفكر املرصى أحمد زىك 1975-
مدير جامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة (

 )العرىب الكويتية
  )الكاتب الصحفي( وفاة إبراهيم املرصى 1976-

 اكتوبر 14

  أحداث
إلغاء املحاكم املختلطة ىف مرص وتطبيق  1949-

الترشيع املرصى عىل كل من يقيم عىل 
 أرض مرص

 عزل عضو مجلس الوصاية املرصى رشاد 1952-
 قامتهإمهنى وتحديد 

  ثورة اليمن الجنوبية الشعبية1963-
 اقصاء نيكيتا خروشوف من رئاسة وزراء 1964-

ن سكرتارية الحزب االتحاد السوفيتى وم
الشيوعى وتوىل اليكس كوسيجني الوزراة 

 السوفيتية
  
  
  
  

  لجمهوريةاًانتخاب محمد حسنى مبارك رئيس 1981-
 %98.46مرص العربية باغلبية ساحقه 

 منح جائزة نوبل للسالم للزعيم 1994-
الفلسطينى يارسعرفات ورئيس الوزارء 
االرسائيىل اسحق رابني ووزير الخارجية 

  برييزشيمون
 طعن األديب العاملى املرصى نجيب 1994-

محفوظ بخنجر ىف رقبته ونجاته من 
 محأولة اغتياله بعد فرتة عالج باملستشفى

 مواليد
 de(مولد الزعيم االيرلندى دى فالريا  1882-

Valera(  

 اكتوبر13/14
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 للواليات 34مولد دوايت ايزنهاور الرئيس  1890-
 )Eizenhower(املتحدة 

 القصاص املرصى يوسف  مولد األديب1924-
 الشاروىن

  مولد انس الفقى وزير اإلعالم املرصى1960-

 وفيات
 وفاة امري الشعراء أحمد شوقى 1932-
 )Rommel( وفاة القائد االملاىن روميل1944-

ثعلب الصحراء بعد الفشل ىف العلمني اثناء 
  الحرب العاملية الثانية 

 وفاة األديب الفرنىس مارسيل امييه 1967-
 وفاة املغنى االمريىك بنج كروسبى 1977-
)Crosby(  
 وفاة امللكة فريدة ملكة مرص سابقا عن 1988-

  ً عاما67
 وفاة الرواىئ واألديب االمريىك هاردلر 1997-

 روبنز
 وفاة الرئيس التنزاىن السابق يوليوس 1999-

  نرييرى

 اكتوبر 15

  أحداث
 الدوىل للمرأة الريفية اليوم ____-
ان العثامىن سليم األول برفع حصار  السلط1529-

 قواته عن فيينا
بسويرسا تعهدت " اورش" توقيع صلح 1912-

الحكومة العثامنية مبوجب املعاهدة 
 بسحب جيوشها من طرابلس الغرب وبرقه

 اتخذ مجلس جامعة الدول العربية ىف 1947-
اجتامعه ىف عاليه قرارا بتقديم العتاد 

ف لجنة العسكرى اىل اهل فلسطني وتالي
عسكرية لتهيئة وتنظيم الدفاع عن عروبة 

 فلسطني
  انشاء اتحاد االذاعات العربية1955-
  الجالء عن قاعدة بنزرت ىف تونس1963-
  الصني تجرى أول تفجري ذرى1964-
 انتخاب هارولد ويلسون رئيسا لوزراء 1964-

 بريطانيا

 ألول مرة ىف مرص وحدة لزراعة النخاع 1986-
الورام الحميدة بقرص العظمى ملرض ا

 العينى
 ميخائيل جورباتشوف أول رئيس دولة 1990-

 شيوعية يحصل عىل جائزة نوبل للسالم
الرئيس حسنى مبارك يبدا االحتفال بنزول  1996-

 مياه الفيضان توشىك
انتخاب العامد اميل لحود رئيسا للجمهورية  1998-

 اللبنانية

 مواليد
 )Vergil) (يلفرج(مولد شاعر الرومان  -م . ق70

 مؤلف االنيادة 
 الشيخ رفاعة  واملرتجممولد املفكر واملرىب 1801-

 )من رواد التنوير ىف مرص (رافع الطهطاوى
 مولد الفيلسوف االملاىن فريدريك نيتشه 1844-
)Nietzsche( 
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 مولد االقتصادى االمريىك جون كينث 1908-
  )Galbreth(جالربيث 

 وفيات
) Burckhardt(ارت وفاة جاكوب بوركه 1897-
 ) ىرسيالرحالة السو(
 اعدام الراقصة الهولندية ماتا هارى ىف 1917-

 باريس بعد ادنتها بالتجسس لحساب أملانيا
  

 )Flynn( وفاة املمثل االمريىك ايرول فلني 1959-
 اغتيال الرئيس الصوماىل عبد الرشيد 1969-

 رشمارىك
  وفاة اإلمام االكرب الشيخ عبد الحليم1978-

 68محمود شيخ االزهر األسبق عن عمر 
  عاما

 وفاة ملك كمبوديا السابق نوردوم 2012-
  سيهانوك

 اكتوبر 16

  أحداث
  يوم األغذية العاملى____-
نابليون يبدا سنوات نفيه ىف جزيرة سانت  1815-

 هيلني
 احرتاق مبنى الربملان االنجليزى 1834-
  نيوزيلندا تصبح مستعمرة انجليزية1840-
 هقفار بدء محاكمة عراىب و1882-
قوات عبد العزيز آل سعود تستوىل عىل  1924-

مكة املكرمة وتستوىل عىل املدينة املنورة 
 بعد ذلك بعدة اسابيع

 امللك أحمد فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس 1933-
 وانشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 الف شخص خالل اعصار مدمر 4مرصع  1942-
 بالهند

اسيس منظمة االغذية والزراعة التابعة  ت1945-
  لالمم املتحدة

 العيد القومى ملحافظة اإلسامعيلية ىف 1951-
ذكرى املقاومة الشعبية ضد االحتالل 

 )1951(الربيطاىن عام 
  

املقاومة الشعبية ضد االحتالل الربيطاىن ىف  1951-
 اإلسامعيلية

  رئيس وزراء ايران مصدق يؤمم النفط1952-
 ت الصني أوىل قنابلها الذريةفجر 1964-
اجرى عبد النارص مباحثات مع االمرباطور  1966-

هيالسالىس امرباطور اثيوبيا حول مشكالت 
 الوحدة االفريقية

  توىل الرئيس انور السادات رئاسة الجمهورية1970-
 )مرص(العربية املتحدة 

 قدم الرئيس انور السادات مبادرة سالم ىف 1973-
 ىف خطاب له احتفاال راكتوباعقاب حرب 

 )ىف مجلس الشعب املرصي(بالنرص 
الكاردينال كارول ملنصب بابا (انتخاب  1978-

  )الفاتيكان باسم البابا يوحنا بولس الثاىن
افتتح ( افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة 2002-

الرئيس حسنى مبارك وقرينته والرئيس 
الفرنىس جاك شرياك وامللكة صوفيا ملكة 

ا وامللكة رانيا ملكة االردن وعدد من اسباني
 )رؤساء الدول

 اكتوبر15/16
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 مواليد
مولد عامل اللغة االمريىك نواه وبيسرت  1758-
  )Webster) (واضع قاموس وبيسرت(
 مولد األديب اإلنجليزى اوسكار وايلد 1854-
)Oscar Wilde(  
مولد املفكر االشرتاىك االملاىن كاوتسىك  1854-
)Kautsky( 
  الشعراء أحمد شوقى مولد امري1870-
السياىس (مولد دافيد بن جوريون  1886-

  )Ben Gurion) (اإلرسائييل
مولد الكاتب االمريىك اوجني اونيل  1888-
)O'Nieil(  
 وفيات
  ملكة( اعدام مارى انطوانيت 1793-

  ابنه مارى ترييز امرباطور- فرنسا السايقة 
  

 ملك فرنسا ىف 16النمسا تزوجت لويس 
جها للوقوف ىف وجه  ودفعت زو1770
 )16/10/1793عدمت ىف أ, الثورة

 اغتيال لياقت عىل خان رئيس باكستان 1951-
 وفاة السياىس والعسكرى االمريىك جورج 1959-

  )Marchall(مارشال 
تقديم  (وفاة انيس عبيد السينامىئ املرصى 1988-

 )خدمة ترجمة األفالم األجنبية
 االطفال  وفاة دكتور عىل عبد العال طبيب1992-

 املرصى
وفاة جون ميشرن الرواىئ واألديب االمريىك  1997-
)Michner(  
  وفاة الفنان التشكيىل حسني بيكار 2002-

  

 اكتوبر 17

  أحداث
 العاملى ملكافحة الفقراليوم  _____-
 انتصار االمريكيني عىل اإلنجليز ىف 1777-

 ساراتوجا
صدور الئحة ترتب املحاكم ىف مرصالتى  1881-

ضمن قواعد النظام القضاىئ املرصى تت
 املعمول به حتى اليوم

الربت إينشتني يصل إىل الواليات املتحدة  1933-
األمريكية طالبا اللجوء هربا من أملانيا 

 النازية
  
  
  

 الكولونيل جوان بريون يقوم بانقالب 1945-
عسكرى ىف بونس ايريس ويصبح 

 الديكتاتور املطلق ىف االرجنيتني
الوزراء للدول العربية املنتجة مؤمتر قرر  1973-

للنفط ىف مؤمتر الكويت قطع النفط عن 
 كل من الواليات املتحدة وهولندا

 زلزال كبري ىف سان فرانسسكو األمريكية 1989-
 يقتل ويرشد اآلالف

 السيدة سوزان مبارك تفتتح أول فرع 2001-
ملكتبة القاهرة الكربى بسبيل وكتاب 

ز سوزان مبارك مرك(قايتباى بالقلعة 
بحضور فاروق حسنى ) للحضارة اإلسالمية

 وزير الثقافة
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 مواليد
 مولد املفكر االشرتاىك الفرنىس كلود سان 1760-

 ) Simon(سيمون 
س مارجليوث . مولد املسترشق اإلنجليزى د1858-
)Margoliouth(  
  )Miller( مولد الكاتب االمريىك ارثر ميللر 1915-

 وفيات
 )Chopin(يقار فردريك شوبان وفاة املوس 1849-
 )باحثة البادية(وفاة ملك حفنى ناصف  1918-

 وفاة املطرب وامللحن املرصى إبراهيم 1927-
 القباىن

االشرتاىك االملاىن كاوتسىك   وفاة املفكر1938-
)Kautsky(  
  وفاة عميد املرسح العرىب يوسف وهبى1982-
وفاة الفيلسوف الفرنىس رميون ارون  1983-
)Aaron(  
 وفاة السياىس والشاعر االردىن عبد املنعم 1985-

  الرفاعى

 اكتوبر 18

  أحداث
  افتتاح دار اآلثار املرصية القدمية ببوالق1863-
 اجتمع جامل عبد النارص بانديرا غاندى 1967-

ول ارئيسة وزراء الهند ىف القاهرة وتن
اإلجتامع ازمة الرشق االوسط ودور دول 

جهة ىف مواجهة عدم اإلنحياز ىف موا
 العدوان اإلرسائييل

 اعادة العالقات الدبلوماىس املقطوعة منذ 1991-
  بني ارسائيل واالتحاد السوفيتى1967

قبيل " 95السالم "غرق السفينة املرصية  2005-
دخولها ميناء السويس اثر ارتطامها بسفينة 
بضائع قربصية قادمة من البحر املتوسط 

 30ب  اشخاص مرصعهم واصي3ولقى 
 1466اخرون من بني الركاب البالغ عددهم 

 ًراكبا

 مواليد
مولد الفيلسوف الفرنىس هرنى برجسون  1859-
)Bergson( 

 وفيات
 وفاة املؤرخ والفقيه واللغوى املرصى جالل 1505-

  )1445 اكتوبر 3مولدة (الدين السيوطى 
ملك بريطانيا ) يوحنا(وفاة امللك جون  1216-

رتا التى تعرتف بحقوق الذى وقع املاجنا كا
  )John(النبالء ورجال الكنسية 

  )Edisson( وفاة املخرتع توماس إديسون 1931-
  وفاة بوبو اخر زعامء الصني1967-
رئيس ) France(  وفاة منديس فرانس1982-

  وزراء فرنسا األسبق 
وفاة الكاتب الصحفى املرصى محمد  2006-

   عاما86عوده عن 
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  أحداث
 انتصار االمريكيني بقيادة واشنطن عىل 1781-

 االنجليز ىف معركة بورك تاون
 إعالن تقرير لجنة وود هيد تعليقا عىل 1938-

 االقرتاح الصهيوىن لتقسيم فلسطني
وقع الرئيس االمريىك ترومان عىل قرار  1951-

مشرتك بانهاء الحرب رسميا بني أملانيا 
 والواليات املتحدة

ية الجالء الربيطانية عن مرص ىف  توقيع اتقاق1954-
 )1956يونيه 18انتهت فس ( شهرا 20خالل 

ضاحية باريس لوضع " سيفر"اجتامع رسى ىف  1956-
فرنسا وإيطاليا (خظة العدوان الثالثة ىف مرص 

 24 اىل 19استمر اإلجتامع من ) ارسائيل
 1956 اكتوبر

 انتخاب سري اليك دوجالس هيوم رئيسا 1963-
 نيالوزراء بريطا

 الربملان مينح الثقة لحكومة بنازير بوتو 1993-
 الثانية كأول امراة تتوىل رئاسة لوزراء باكستان

تسليم الدكتور ميالد حنا جائزة سيمون  1998-
  اليونسكو بباريسبوليفار الدولية مبنظمة

 مواليد
 مولد الكاتب االمريىك لويس ممفورد 1895-

 الدكتور  مولد استاذ الرشيعة اإلسالمية1930-
 جامل الدين محمود

مغاورى شحاته رئيس جامعة . مولد د 1942-
  املنوفية األسبق

 وفيات

 )Swift( وفاة األديب اإلنجليزى سويفت 1745-

 وفاة االديبة املرصية اللبنانية االصل مى 1941-
 )عاما 48عن (زيادة 

  وفاة املؤرخ املرصى محمد شفيق غربال 1961-

رسائيىل موىش ديان   وفاة العسكرى اإل1981-
)Dayan(  

 مرصع املخرج السينامىئ املرصى نيازى 1986-
 مصطفى

 مقتل رئيس موزمبيق سامورا ميشيل ىف 1986-
 حادث طائرة

 وفاة رشيف حسني ممثل مؤسسة التمويل 1986-
 70الدولية ملنطقة الرشق االوسط عن عمر 

 عاما

وفاة الفريق مدكور ابو العز قائد القوات  2006-
  وية األسبق ىف مرصالج

  اكتوبر19
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  أحداث
تدمري االسطولني املرصى ( معركة نافارين 1827-

والرتىك عىل يد الحلفاء انجلرتا وروسيا 
  )وفرنسا

بعد ( العلم اإليطاىل يرفع فوق طرابلس 1911-
 سبتمرب 22غزو الجيش اإليطاىل ىف ليبيا ىف 

1911( 
فلىك  نقل مقر جامعة القاهرة من ميدان ال1924-

إىل مدرسة املعلمني العليا باملنرية مطلة عىل 
 شارع قرص العينى

 امللك فاروق يصدر قرارا ملكيا بتعيني عىل 1937-
 ماهر رئيسا للديوان امللىك

 اصدرت الدول االربع الكربى وهى 1943-
الواليات املتحدة األمريكية واململكة 
املتحدة واالتحاد السوفيتى والصني ترصيح 

ذى طالبت فيه بانشاء هيئة موسكو ال
عاملية تقوم عىل اساس املساواة يف السيادة 

 بني جميع الدول املحبة للسالم
 زواج جاكلني زوجة الرئيس االمريىك 1968-

الراحل جون كيندى من رجل االعامل 
 اليوناىن اوناسيس

الرئيس مبارك يحصل عىل الدكتوراة  1997-
د الفخرية من جامعة واشنطن تقدير الجهو

 ىف عملية السالم وقضايا التنمية

 انتخاب عبد الرحمن وحيد رئيسا 1999-
 الندونسيا

 مواليد
مولد كريستو فردين املهندس الذى قام  1632-

 بتخطيط لندن
 مولد السياىس الربيطاىن باملرستون 1784-
)Palmerston( 
  )Rimbaud(مولد الشاعر الفرنىس رامبو  1854-
ريىك جون ديوى مولد الفيلسوف االم 1859-
)Dewey( 
  )رئيس كينيا( مولد جومو كينياتا 1891-
مولد رائد كتب االطفال ىف مرص كامل  1897-

 كيالىن

 وفيات
 وفاة املطرب واملوسيقى واملمثل املرصى 1966-

 محمد فوزى
 وفاة دكتور محمد أحمد سليامن مدير 1986-

 جامعة القاهرة األسبق
ير الثقافة  وفاة الدكتور أحمد هيكل وز2006-

  املرصى األسبق
مقتل معمر القذاىف رئيس ليبيا عىل يد  2011-

  الثوار

 اكتوبر20
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 اكتوبر 21

  أحداث
  ثورة القاهرة األوىل عىل الحملة الفرنسية1798-
انتصار القائد الربيطاىن نيلسون عىل  1805-

االسطولني الفرنىس واالسباىن ىف معركة 
 الطرف االغر ومقتله ىف هذه املعركة

  صنع اديسون أول مصباح كهرباىئ1879-
 اعلن مصطفى كامل ىف خطبة زيزينيا 1907-

 تاسيس الحزب الوطنى
قرر اسامعيل صدقى إلغاء دستور عام  1930-

  وإعالن الدستور الجديد1923
 النساء يصوتون ألول مرة ىف االنتخابات 1945-

 الفرنسية
 استيالء ارسائيل عىل برئ سبع 1948-
 مى ىف السودانالعيد القو 1964-
 إنعقاد مؤمتر القمة االفريقى ىف اكرا 1965-

 حرضه الرئيس عبد النارص
 - تيتو-نارص( إنعقاد مؤمتر عدم االنحياز 1966-

 بنيودلهى) غاندي
اغراق املدمرة اإلرسائيلية إيالت بواسطة  1967-

 البحرية املرصية
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح مطابع 1996-

 اكتوبر 6ديدة مبدينة االهرام الصحفية الج
   تحطيم طائرة مرصية من طراز1999-

   قبالة سواحل جزيرة نانقكت767 بوينج 
   

  شخصا217األمريكية مام يسفر عن مرصع 
إنعقاد مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة  2000-

قمة (برئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك 
 2000 اكتوبر 22،21ىف  )القدس

 مواليد
 واملسترشق الفرنىس بوالنفلييه مولد املؤرخ 1658-

)Boulainvilliers ( 23/1/1722وفاته 
  مولد الشاعر والسياىس الفرنىس ال مارتني1790-

)Lamartine( 
مخرتع ) Nobel( مولد الفريد نوبل 1833-

 الديناميت ومؤسس جائزة نوبل 
مولد املخرج والكاتب املرسحى سعد  1924-

 اردش 

 وفيات
 )د القاهرة الفرنيسقائ( مقتل ديبوى 1798-
عن (وفاة املطرب العراقى ناظم الغزاىل  1963-

 )عاما42
عبد املنعم القيسوىن االقتصادى  . وفاة د1987-

 املرصى
 وفاة املمثل السينامىئ االمريىك بريت 1994-

 )Lancaster(النكسرت 
 اغتيال أحمد كشالىل الكاتب العلامىن ىف 1999-

  تركيا

  اكتوبر21
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 اكتوبر 22

  أحداث
انشاء مجلس شورى النواب ىف مرص ىف  1866-

ة يالبداية الحقيق(عهد الخديوى اسامعيل 
 )لنظام نياىب محدود ىف مرص

 اإلعالن عن تاسيس الحزب الوطنى املرصى 1907-
 بزعامة مصطفى كامل

منطقة (استيالء ارسائبل عىل بيت حانون  1948-
رغم الهدنة دعا اليها مجلس االمن ) الخليل

اف املعنية عىل قرار وقف ووافقت االطر
 اطالق النار ومل تلتزم به ارسائيل

زل طائرة تحمل تنالسلطات الفرنسية  1956-
أحمد بن بيال قائد جيش التحرير الجزائرى 
وأربعة من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك 
قرب الجزائر ىف طريقهم اىل الرياض 
وتعتقلهم ىف باريس ليظلوا محتجزين 

 خمسة اعوام
بفرنسا بني رؤساء " سيفر"امع رسى ىف  إجت1956-

فرنسا جى " حكومات بريطانيا انتوىن ايدن
وارسائيل ديفيد بن جوريون العداد " موليه

  عىل مرصالعدوان الثالىث
 زيارة امللك ظاهر شاه ملك افغانستان 1960-

 للقاهرة واجتامعه بجامل عبد النارص
 تفجرازمة الصواريخ الكوبية واصبح العامل 1962-

كله عىل حافة حرب عاملية ثالثة بإعالن 
 الرئيس االمريىك كيندى الحصار عىل كوبا

  
  
  

 جائزة نوبل لالداب متنح للكاتب 1964-
والفليسوف الفرنىس جان بول سارتر الذى 

 رفضها
 حرض عبد النارص أول اجتامع ملؤمتر دول 1966-

 عدم اإلنحياز املنعقد ىف الهند
- قرار سوفيتى موافقة مجلس االمن عىل 1973-

امريىك بقىض بوقف اطالق النار ىف الرشق 
االوسط واجراء تسوية األزمة بناء عىل 

 )338قرار مجلس االمن رقم  (242القرار 
 الرئيس مبارك يشهد االحتفال بدخول مياه 1996-

بحرية نارص اىل قناة توشىك ويعطى اشارة 
 البدء بحفر قناة زايد

 مواليد
 املجرى فرانزليست  مولد املوسيقار1811-
)Liszt(  
مولد رئيس اركان الجيش املرصى عبد  1919-

املنعم رياض الذى استشهد اثناء حرب 
 1969مارس  9اإلستنزاف 

مولد املمثلة الفرنسية ساره برنارد  1845-
)Bernhard( 
 وفاة املؤرخ الربيطاىن ارنولد توينبى 1975-
)Toynbee(  مولده)14/4/1889 (  

 وفيات
فاة عدىل يكن رئيس الوزراء املرصى  و1933-

 السابق
  وفاة الصحفى املرصى توفيق حبيب1941-

 اكتوبر22
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وفاة الكاتب االمريىك جاك كرواك  1969-
)Kerouac(  
 وفاة املسترشق االسكتلندى هاملتون 1971-

) 1895 يناير 2ولد باالسكندرية (جيب 
)Gibb( 

 وفاة سيد مرعى املهندس الزراعى ووزير 1993-
اإلصالح الزراعى ورئيس مجلس الزراعة 

  1978و 1975الشعب املرصى بني 

 اكتوبر 23

  أحداث
 1942 نوفمرب 4بدء معركة العلمني حتى  1942-

التى انتهت بهزمية قوات املحور امام 
 الحلفاء

الطالب (بدء الثورة املجرية ضد الشيوعية  1956-
ىف املجر يبدءون حركة عصيان ضدالسلطة 

 )1956 نوفمرب 4- كتوبرا 23من ( الشيوعية
البحرية الفرنسية تغريعىل السواحل  1956-

الجزائرية وتستوىل عىل سفينة اتوس املحملة 
باسلحة من مرص إىل الثورة الجزائرية وفرنسا 
تستدعي سفريها يف مرص وتتقدم لشكوي 

 جديدة ضد مرص إيل مجلس األمن الدويل
يتو  اجتمع عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف ت1966-

وانديرا غاندى اثناء إنعقاد مؤمتر اقطاب عدم 
 اإلنحياز املنعقد ىف نيودلهى

 عقدت اللجنة املركزية برئاسة جامل عبد 1968-
النارص اجتامعا امتت فيه تنظيم العمل 
السياىس واقرت اقرتاح اللجنة بتأجيل 

 انتخابات بقية اعضاء اللجنة التنفيذية العليا
 339من رقم  صدور قرار مجلس اال1973-

الخاص بوقف اطالق النار وارسال 
  مراقبى االمم املتحدة لالرشاف عىل

  

 االلتزام بالقرار وموافقة بوقف اطالق النار يف 
 )73 اكتوبر 6عقب حرب ( الرشق األوسط

 افتتاح متحف املجواهرات امللكية 1986-
 باإلسكندرية

التوقيع عىل اتفاق فلسطينى ارسائيىل  1998-
وقعه (بيض ىف اطار مسرية السالم بالبيت اال

الرئيس كلينتون ويارس عرفات ورئيس 
تفاق ونص اال) الوزاراء االرسائيىل نتينياهو

من % 13.1عىل انسحاب ارسائيل من 
 الضفة الغربية

 مواليد
  مولد كابنت محمد لطيف املعلق الرياىض1909-
 مولد الكاتب واملفكر استاذ االجتامع 1924-

 ر عبد امللكأنو. دالسياىس 

 وفيات
 )عبد املوىل( وفاة املسترشق الفنلندى فالني 1852-
 وفاة الرسام الفرنىس بول سيزان 1906-
)Cezanne( 
 وفاة الشاعر والكاتب املرسحى نجيب 1978-

 رسور
  )األديب والناقد املرصي( وفاة عىل شلش 1995-

  اكتوبر22/23
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  أحداث
  يوم األمم املتحدة_____-
  العاملى لإلعالم اإلمناىئ اليوم_____-
ىف ذكرى ( د القومى ملحافظة السويس ____-

صمود شعب السويس والقوات املسلحة 
 )والرشطة امام القوات اإلرسائيلية

  صدور العدد األول من مجلة املصور1924-
 انهبار كبري ىف تعامالت بورصة وول 1929-

انهيار اقتصادي يف الواليات ) سرتيت
 بنك، انتشار 300كرث من املتحدة افالس ا

الخميس األسود (البطالة وانتشار املدخرات 
 )يف نيويورك

املهامتا غاندى ينسحب من املؤمتر الوطنى  1934-
 الهندى

يوم األمم  ( بدء عمل منظمة االمم املتحدة1945-
 )املتحدة

 دخول مرص واململكة العربية السعودية 1945-
 اىل االمم املتحدة

بني انجلرتا " سيفر"وكول  توقيع بروت1956-
وفرنسا وارسائيل والذى رسم خطة كل دولة 
خالل العدوان الثالىث عىل مرص وبدء حرب 
السويس وقعه باتريك دين عن بريطانيا 
وكريستيان بينوعن فرنسا وبن جوريون عن 

 إرسائيل

 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني االردن 1956-
 وسوريا ومرص

 حدة تحارص كوباالواليات املت 1962-
 إستقالل زامبيا 1964-
 ايران والسعودية تتوصالن اىل اتفاق حول 1968-

 خالفهام بشان مياه الخليج االقليمية
 سلفادور الليندى يصبح رئيسا لدولة شيىل 1970-
 عودة مومياء رمسيس األول اىل مرص بعد 2003-

 1871تهريبها للخارج منذ عام 
رد، الطائرة  آخر رحلة لطائرة كونكو2003-

الوحيدة فوق الصوتية من نيويورك نحو 
 فرنسا

 مواليد
املرصى السورى ( مولد الشيخ عىل الغاياىت 1885-

 )االصل
  مولد املجاهد الجزائراى عباس فرحات1899-
  مولد املمثل محمد توفيق1908-
  مولد املمثل عبد املنعم إبراهيم1924-

 وفيات
الفرنىس  وفاة مصمم االزياء العاملى 1957-

  )Dior(كرستيان ديور 
جراح املخ ( وفاة الدكتور عثامن رسور 1987-

  )واالعصاب املرصى

 اكتوبر24
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 اكتوبر 25

  أحداث
 توقيع معاهدة دفاعية بني روسيا وتركيا 1798-

 سنوات مع دعوة دول اخرى 8مدتها 
لالنضامم اليها ملواجهة الحملة الفرنسية 

 عىل مرص
 برلني-  محور روما  أملانيا وإيطاليا يشكالن1936-
  االعالن بان ليبيا جزء من إيطاليا1938-
 القوات الروسية تصد الهجوم االملاىن عىل 1941-

 موسكو
 اجتامع ىف اإلسكندرية لوضع اسس جامعة 1944-

 الدول العربية
  هيئة االمم املتحدة تبدا عملها رسميا1945-
 بيفن و تهتف - توقيع معاهدة صدقى1946-

 مرص بسقوطهااملظاهرات ىف 
  لبنان تصبح عضوا ىف مجلس االمن الدوىل1952-
 صدور القرار النهاىئ بتنفيذ الخطة 1956-
مرص كبدء العدوان الثالىث عىل " موسكتيري"
 السويس) بريطانيا وفرنسا وارسائيل(
 االمم املتحدة تقبل عضوية الصني الشعبية 1971-

 )تايوان(وتستبعد الصني الوطنية 
 ىف 340رار مجلس االمن رقم  صدور ق1973-

املطالبة بوقف اطالق النار فورا بعد حرب 
 اكتوبر 6

 بداية اعامل القمة التاسعة لرؤساء الدول 1976-
 العربية بالقاهرة

 الرئيس انور السادات يفتتح نفق الشهيد 1980-
أول نفق تحت قناة (أحمد حمدى 

 )السويس لربط سيناء بالوادي
ك يعطى اشارة اطالق  الرئيس حسنى مبار1998-

  الف فدان400مياه النيل إىل سيناء لزراعة 

 مواليد
 مولد املوسيقار النمسوى يوهان شرتاوس 1825-
 )Strauss) (االبن(
 مولد املوسيقار الفرنىس جورج بيزيه 1838-
)Bizet(  
 )Picasso( مولد الرسام بابلو بيكاسو 1881-
  مولد السياىس االرسائيىل ليفى اشكول1895-
 مولد األديب املرتجم املحقق استاذ اللغة 1925-

 حسني نصار. العربية د

 وفيات
 الصحفى والسياىس( وفاة الشيخ عىل يوسف 1913-

 )املرصي
أبوبكر خريت .  وفاة املوسيقار واملعامرى د1963-

 أول عميد للكونرسفتوار املرصى
 وفاة املمثل والفنان االنجليزى اآلصل 1977-

  )Chaplin(شارىل شابلن 
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  اكتوبر 26

  أحداث
  إستقالل مملكة الرنويج عن السويد1905-
 صدور العدد األول من مجلة روز اليوسف 1925-

 املرصية
ولة فاشلة الغتيال الرئيس جامل عبد ا مح1954-

النارص مبيدان املنشية باإلسكندرية بواسطة 
احد عنارص االخوان املسلمني والسلطات 

 عةاملرصية تعلن حل الجام
 اختيار روالبندى عاصمة لباكستان بدال 1959-

 من كراتىش
  اجتامع مؤمتر القمة العرىب ىف الرباط1974-
 زيارة الرئيس انور السادات األوىل للواليات 1975-

 املتحدة األمريكية
رفيق الحريرى يشكل الحكومة اللبنانية  2000-

 للمرة الثانية

 مواليد

 )س السوداينالرئي( مولد إبراهيم عبود 1900-
 )الصحفى االثري( مولد كامل املالخ 1918-
 )شاه ايران( مولد محمد رضا بهلوى 1919-

 وفيات
 وفاة املصور والحفار االنجليزى ويليام 1764-

 )Hogarth(هوجارت 
وفاة املسترشق اإليطاىل اسكيابرىل  1919-
)Schiaparelli(  
 وفاة األديب اليوناىن نيكوس كازانتزاكس 1957-
)Kazantzakis( مؤلف رواية زوربا 

  )اليوناىن
محمد السيد غالب عضو مجمع .  وفاة د1997-

 اللغة العربية عامل الجغرافيا
 وفاة الفنان التشكيىل املرصى محمد 2004-

  سليمة

  اكتوبر 27

  أحداث
 اليوم العاملى للرتاث السمعى البرصى _____-
 )اليونسكو(
  احتالل نابليون بونابرت برلني1806-
 عصبة االمم تنقل مقرها من لندن إىل 1920-

 جنيف بسويرسا
  
  
  
  
  
  

 ً قبول موريتانيا عضوا باالمم املتحدة1961-
 جمهورية الكونغو افريقيا ىف تغري اسمها 1971-

 اىل جمهورية زائري ىف عهد سيسيكو موبوتو
 إعالن املبادرة السوفيتية إلزالة اإلسلحة 1982-

 النووية

 اكتوبر26/27
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عامد ميشيل عون رئيس استسالم ال 1990-
الحكومة العسكرية ىف لبنان وقائد القوات 
املتمردة وانتهاء الحرب االهلية اللبنانية 

  عاما15بعد 
 برملان جمهورية تركمستان يصدر قانونا 1991-

ينص عىل إستقالل الجمهورية عن االتحاد 
 السوفيتى

 مواليد
 مولد املكتشف االنجليزى جيمس كوك 1728-
)Cook(  
 مولد املوسيقار اإليطاىل باجانينى 1782-
)Paganini(  
) Roosevelt(  مولد تيودور روزفلت1858-
 )  للواليات املتحدة26الرئيس (

مولد الصحفى االمريىك سريس سالزبرجر  1912-
)Sulzberger(  
 مولد الدكتور إبراهيم بدران شيخ 1924-

 الجراحني ووزير الصحة املرصى األسبق
ج و السيناريست السيناميئ  مولد املخر1926-

 املرصى توفيق صالح
من رواد ( مولد الدكتورة نوال السعداوى 1931-

  )الحركة النسائية املرصية
يونان لبيب رزق أستاذ تاريخ . مولد د 1933-

 )مؤرخ مرصى(مرص الحديث 

 وفيات
 وفاة املطرب واملمثل املرصى فايد محمد 1988-

 فايد
 ناتاىل ساروت  وفاة اإلديبة الفرنسية1999-
)Sarraute(  

 اكتوبر 28

  أحداث
 تم بناء متثال الحرية ىف مدخل ميناء 1886-

 نيويورك
  إعالن جمهورية تشيكوسلوفاكيا1918-
 الف من عنارص 40 موسولينى يامر 1922-

الحزب الفاىش الذى يتزعمه بالزحف عىل 
 روما لالستيالء عىل السلطة

ملنرية  نقل مقر جامعة القاهرة من ا1925-
اىل رساى الزعفران ) مدرسة املعلمني العليا(

 بالعباسية
  مذبحة كفر قاسم ىف فلسطني1956-

  
  
  

 اسحق نافون رئيس ارسائيل يزور مرص 1980-
 )أول زيارة لرئيس ارسائيل لدولة عربية(

 مواليد
 مولد محمد عبدالخالق حسونة االمني 1898-

 العام السابق لجامعة الدول العربية
مولد الطبيب االمريىك يوناس سولك  1914-
)Salk ( مكتشف مصل شلل االطفال 
  مولد الشاعر الشعبى فؤاد حداد1927-
 مولد الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ 1928-

  األسبقاالزهر
رشكة   مولد بيل جيتس رئيبس1955-

  مايكروسفت العاملية ىف مجال الربمجيات
   

  اكتوبر27/28
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نت وخدمات اجهزة الكمبيوتر واالنرت        
)Gates( 

 وفيات
 وفاة الفيلسوف اإلنجليزى جون لوك 1704-
)Locke( 
  وفاة الدكتور طه حسني عميد االدب العرىب1973-

عبد العظيم طنطاوى .وفاة العامل املرصى د 1997-
 رئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة

وفاة الفريق سعد مأمون وزير الحكم  2000-
 77ز املحىل ىف مرص سابقا عن عمر يناه

  ًعاما

 اكتوبر 29

  أحداث
 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة 1888-

وقعها (بحرية املالحة ىف قناة السويس 
رؤساء حكومات بريطانيا والنمسا واملجر 
واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا 

 )وتركيا التى وقعتها بالنيابة عن مرص
" االحرار الدستوريني" تاسيس حزب 1922-

 رصى برئاسة عدىل يكنامل
 إعالن جمهورية تركيا برئاسة كامل اتاتورك 1923-
عىل أنقاض الدولة ) العيد القومي(

 )العثامنية املنهارة
 بداية الكساد العاملى الذى بدا بارتفاع 1929-

منذ عام (االسعار ىف بورصة نيويورك 
ثم بدات ) 1929 اكتوبر 29حتى 1928

 1932حتى عام االسعار ىف االنهيار الرسيع 
 انقالب عسكرى ىف العراق هو األول من 1936-

نوعه ىف العامل العرىب بقيادة العقيد بكر 
 صدقى

 جامل عبد النارص يحل جامعة االخوان 1954-
 ولة اغتيال فاشلةااملسلمني بعد مح

  
  
  

 بدء العدوان الثالىث عىل مرص نتيجة إعالن 1956-
 جامل عبد النارص تاميم قناة السويس

 رفض الكاتب السوفيتى رومينى بوريس 1958-
 باسرتناك جائزة نوبل ىف اآلداب

 زار جامل عبد النارص ماىل وصدر بيان 1965-
يؤكد (مشرتك عن مباحثاته مع موديبوكيتا 

بتايد كفاح شعب فلسطني ومساندة 
 )املناضلني ىف أفريقيا

 اختطاف الزعيم املغرىب املهدى بن بركة 1965-
 ىف باريس

 بدء صدور صحيفة االتحاد بدولة االمارات 1969-
 )اسبوعية( العربية املتحدة

 زلزال يرضب شامل غرب تركيا ويسفر عن 1983-
   شخصا1330مقتل 

 بيع أقدم مخطوطة من اعامل عامل 1998-
الرياضة أرشميديس ىف مزاد علنى ىف 

 نيويورك
أحمد زويل .  تسلم العاملان املرصيان د2000-

.  نوبل ىف الكيمياء ودالحائز عىل جائزة
  الجيزة  زاهى حواس مدير منطقة آثار

  

 اكتوبر28/29
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الدرع الذهبية التى متنحها االكادميية         
 األمريكية

 السيدة سوزان مبارك تفتتح مركز 2001-
 )قرص ثقافة الحرية(اإلسكندرية لإلبداع 

 مواليد
مولد الروائية الربيطانية دوريس ليسنج  1919-
)Lessing ( عىل جائزة نوبل الحاصلة

  2007لألداب 
 مولد الدكتور جامل الدين مختار من رواد 1928-

العلوم البحرية رئيس االكادميية العربية 
 للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

 وفيات
الكاتب الصحفى والناقد ( وفاة كامل املالخ 1987-

وخبري االثار ومكتشف مراكب ) الفني
 الشمس

ى مدير عام االعالنات  وفاة عادل عفيف1996-
  عاما55مبؤسسة االهرام عن عمر يناهز 

عامد الدين اسامعيل أستاذ الطب .  وفاة د1997-
  النفىس

 اكتوبر 30

  أحداث
تاركا  السان سيموىن انفتتان مرص  غادر1839-

تالميذه وزمالءه ىف عدة مناصب بالدولة 
والمبري  ومنهم بروند قائد حرس الواىل،

وأوديان  دفعية ىف طره،مدير مدرسة امل
مدرسة الهندسة العسكرية ببوالق  مدير

واوديان كبري مهندىس الطرق والكبارى 
 وبريون مدير مدرسة الطب

 تركيا توقع هدنة مع الدول الحليفة اثناء 1918-
 الحرب العاملة األوىل

 الف موسولينى الوزارة الفاشية ىف روما 1922-
يرة القزم  الجيش االملاىن يحتل شيه جز1941-
 )اثناء الحرب العاملية الثانية(
توقيع االتفاق العام للتعريفة الجمركية  1947-

 ىف جنيف) الجات) (GATT(والتجارة 
  
  
  

الفرنسيون يقررون ىف استفتاء انتخاب  1962-
 رئيس الجمهورية باالقرتاع العام

 الجزائر واملغرب يوقعان معاهدة السالم 1963-
 دود بينهامالنهاء النزاع عىل الح

 االمري خوان كارلوس يتوىل رئاسة الدولة 1975-
 االسبانية بسسب مرض الجرنال فرانكو

باريس تحتفل بتسليم مبارك جائزة اهم  1984-
 1984شخصية قومية ودولية لعام 

 اقالة وزير النفط السعودى أحمد زىك 1986-
 مياىن

افتتاح مؤمتر مدريد للسالم ىف الرشق  1991-
احثات مبارشة ألول مرة بني االوسط ومب

 منظمة تحرير فلسطني واالرسائيلني
افتتاح املؤمتر االقتصادى حول الرشق  1994-

 2500االوسط ىف الدار البيضاء مبشاركة 
  دولة60مندوب من 

  اكتوبر29/30
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 مواليد
مولد الشاعر الفرنىس بول فالريى  1871-
)Valery(  
  مولد املؤلف الربيطاىن رالف هيل موترام1883-

)Mottram( 
 )Pound(مولد األديب االمريىك إزرا بوند  1885-
 مولد السياىس السوداىن اسامعيل االزهرى 1900-
مولد محمد ظاهر شاه ملك افغانستان  1914-

 السابق
مولد الدكتور محمد الظوهرى استاذ  1916-

 االمراض الجلدية

.  مولد استاذ الفن والتاريخ االسالمى د1919-
  )12/4/2001توىف (حسن الباشا 

 وفيات
مؤسس ) Dunant( وفاة هرنى دونانت 1910-

الصليب االحمر الدوىل والحائز عىل جائزة 
 عن عمر يناهز 1901نوبل للسالم ىف عام 

  ) 1828 مايو 8مولده (ًعاما 82
  )القانوىن املرصي( وفاة كامل البهنساوى 1979-
 وفاة محمد حافظ اسامعيل مستشار األمن 2008-

  ىالقومى املرص

 اكتوبر 31

  أحداث
والية نيفادا تصبح الوالية السادسة  1864-

 والثالثني من الواليات املتحدة األمريكية
استيالء قوات الحلفاء عىل بري سبع ىف  1917-

 فلسطني خالل الحرب العاملية األوىل
 )السياسة(صدور العدد األول من جريدة  1922-

ني اليومية لبيان حال حزب االحرار الدستوري
 واختري محمد حسني هيكل رئيسا لتحريرها

االملان يعلنون انتصارهم عىل بريطانيا  1940-
 خالل الحرب العاملية الثانية

قطعت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع  1956-
 بريطاينا وفرنسا ىف اعقاب العدوان الثالىث

  
  
  
  
  

 اكتوبرصدور العدد األول من مجلة  1976-
 "نصوربرئاسة انيس م"املرصية 

عودة جامعة الدول العربية من تونس اىل  1990-
 القاهرة

أول (تانسوسيللر تشكل الحكومة الرتكية  1995-
 )امرأه تتوىل رئاسة الوزارة الرتكية

 راكبا 217تحطم طائرة ركاب مرصية تقل  1999-
  مرصيا فوق مياه االطلنطى80ومنهم 

 مواليد
  )Vermeer( مولد الرسام الهولندى جان فرميري 1632-
 )Keats(مولد الشاعر اإلنجليزى جون كيتس  1795-
 مولد الشيخ عبد العزبز جاويش احد 1876-

زب الوطنى ورئيس تحرير اللواء حاقطاب ال
 بعد وفاة مصطفى كامل

 اكتوبر30/31
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 مولد القائد والسياىس الصينى شيانج كاى 1887-
  )Chiang Kai-shek(شيك 

- Liddell(  مولد سري بازيل ليدل هارت1895-
Hart ( مؤرخ عسكرى بريطاىن  

 مولد الرئيس الروىس برمياكوف 1930-
)Bremakov(  

  
  
  

 وفيات
 وفاة املسترشق الفرنىس لويس ماسينيون 1962-
)Louis Massignon( 
وفاة مالك بن نبى املفكر واألديب  1973-

 الجزائرى
 اغتيال رئيسة وزراء الهند انديرا غاندى 1984-

  الشخصينيبايدى اثنيني من حراسها
 وفاة املخرج السنامىئ اإليطاىل فردريكو 1993-

  )Fellini(فللينى 
  

  اكتوبر31
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 نوفمرب 1

  أحداث

 افتتاح دار االوبر املرصية 1869-

مولد العسكرى والدبلوماىس املرصى  1919-
مستشار االمن (د حافظ إسامعيل محم

 )القومى املرصي

 -اعلن موسولينى عن قيام محور برلني  1935-
  روما

أول تجربة حية للقنبلة االيدروجنية  1952-
 األمريكية

اندالع حرب ) القوميالعيد (ثورة الجزائر  1954-
 االستقالل ىف الجزائر

 لعيد القومى لفيتنام الجنوبية ا1963-

زار عبد النارص غينيا واجرى محادثات مع  1965-
 سيكوتورى

انتقال مؤسسة جريدة االهرام املرصية إىل  1968-
 مقرها الجديد بشارع الجالء بالقاهرة

فوز مرص لعضوية مجلس األمن للمرة  1983-
 الرابعة

 عقد القمة السابعة ملجموعة الدول الخمسة 1997-
 عرش ىف كواالملبور عاصمة ماليزيا

تسليم اليمن لجزيرة حنيش املتنازع عليها  1998-
مع القوات االرتريية وفقا لقرار هيئة 

 التحكيم الدولية بأحقية الجزيرة لليمن

 مواليد

  لك فرنسامولد لويس الثاىن م 846-

بلوماىس املرصى  مولد العسكرى والد1919-
مستشار األمن (محمد حافظ اسامعيل 

  )القومى املرصى

األحمدى ابو النور وزير االوقاف .  مولد د1930-
 السابق

  مولد الكاتب الصحفى سالمة أحمد سالمة1932-

 مولد القانوىن واملؤرخ والكاتب السياىس 1933-
 املرصى طارق البرشى

 يحيى الرخاوى استاذ الطب.  مولد د1933-
 النفىس

 وفيات

وفاة املؤرخ االملاىن تيودور مومسن  1903-
)Mommsen) ( الحائز عىل جائزة نوبل ىف

 ) 1902االدب عام 

 ,Pound( وفاة الشاعر االمريىك ازرا بوند 1972-
Ezra) (1885/1972 ( 

  وفاة املخرج عبد الرحيم الزرقاىن1983-

 وفاة الشاعر الشعبى فؤاد حداد 1985-

  أحمد شفيق الجراح املرصى.  وفاة د2007-

 نوفمرب1
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 نوفمرب 2

  أحداث

 صدور وعد بلفور 1917-

 خطاب جامل عبد النارص باالزهر اثناء 1956-
العدوان الثالىث عىل مرص وإعالنه اننا 

 سنقاتل ولن نستسلم

  تاسيس االتحاد االشرتاىك مبرص1957-

االتفاق بني السودان بشكل توزيع مياه  1959-
 فا والتجارة بني البلدينالنيل وتعويضات حي

توىل امللك فيصل بن عبد العزيز الحكم ىف  1964-
امللكة العربية السعودية بعد خلع اخيه 

 امللك سعود

 مؤمتر عرىب ضد اتفاقية كامب دايفيد 1978-

اء روزراجيف غاندى يصل منصب رئاسة  1984-
 الهند

 افتتاح منتدى الحوار االورىب املتوسطى ىف 2001-
الرئيس محمد حسنى مبارك ) إلقاء(أسبانيا 

لخطاب الرئيس باملنتدى واجتامعات هامة 
لبحث القضايا الرشق االوسط والقضية 

 الفلسطينية

بفرتة رئاسة ثانية ) االبن( فوز جورج بوش 2004-
 للواليات املتحدة

 الرئيس حسنى مبارك يقرر إعادة تشغيل 2006-
شبكة لكهرباء لبنان عىل نفقة مرص 

  بالكامل

  

 مواليد
) ملكة فرنسا( مولد مارى انطوانيت 1755-
)Antoinette( 
 )الثالث(مولد اغاخان  1877-
أول طيارة مرصية (مولد صفية النادى  1907-

 )وعربية
مولد السياىس املرصى رئيس حزب الوفد  1910-

 اغسطس 9وفاته (الجديد فؤاد رساج الدين 
2000( 

برت  مولد املمثل السينامىئ االمريىك 1912-
 )Lancaster(النكسرت 

  مولد املطربة اللبنانية نور الهدى1924-

 وفيات
 26= ( وفاة أمري املؤمنني عمر بن الخطاب 644-

قتله العبد فريوز امللقب ) هـ23ذى الحجة 
 10مدة خالفة عمر بن الخطاب (بأىب لؤلؤة 

 63سنني وستة اشهر وأربعة ايام وعمره 
 )سنة

 ندى جورج برناردشووفاة األديب اإليرل 1950-
)Shaw) (1950_1856 ( 
وفاة الشيخ سليامن بن حمد آل خليفة  1961-
 )حاكم البحرين(
استاذ (جامل الدين الشيال .  وفاة د1967-

 )الجغرافيا
 وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 2004-

  رئيس دولة االمارات العربية املتحدة

  نوفمرب2
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 نوفمرب 3

  أحداث
 يون بني الصني وبريطانيا قيام حرب االف1839-
 انتقال جريدة االهرام من االسكندرية اىل 1899-

 القاهرة بدء صدورها ىف القاهرة
  توقيع معاهدة تاسيس إمارة قطر1916-
 تركيا تبدا باستخدم الحروف اإلنجليزية 1928-

 بدال من العربية
عودة جورج الثاىن إىل اليونان واستعادة  1935-

 امللكية
 خان يونس وغزة اثناء العدوان  معارك1956-

الثالىث بعد انسحاب القوات املرصية من 
 سيناء وعمليات القتل الجامعى

ً اصدر جامل عبد النارص قرارا بإلغاء 1957-
مؤسسة مديرية التحرير وضمها لهيئة 

 االصالح الزراعى
القوات األمريكية تبدا انسحابها من  1983-

 جرينادا
  هيان حاكم إمارة  خليفة بن زايد ال ن2004-

  مري لإلمارات العربيةأابو ظبى ينتخب 
  

  
عضاء املجلس االعىل أاملتحدة من قبل 

 لإلتحاد

 مواليد
 )Bellini(مولد املوسيقار اإليطاىل بللينى  1801-
 مولد األديب والسياىس الفرنىس اندريه 1901-

 )Malraux(مالرو 
اديب فرنىس مرصى ( مولد البري قرصى 1913-

 )االصل
 مولد األديب والشاعر املرصى فوزى 1924-

 العنتيل
ورئيس ( مولد ابراهيم سعده الصحفى 1937-

 )مؤسسة اخبار اليوم األسبق

 وفيات
 وفاة الصحفى والسياىس املرصى الدكتور 1954-

 محمود عزمى
  )Matisse( وفاة الرسام الفرنىس هرنى ماتيس 1954-
 أديب( وفاة الشيخ عبد الكريم الخطيب 1985-

  )مرصي

 نوفمرب 4

  أحداث
 العيد القومى ملدينة االقرص مبناسبة ____-

اكتشاف مقربة توت عنخ آمون احد ملوك 
 1922 الفرعونية 18االرسة 

  
  
  
  

  تاسيس الحزب الوطنى األول ىف مرص1879-
اكتشاف مقربة توت عنخ امون ىف وادى  1922-

امللوك باالقرص بواسطة اللورد كارنافون 
 تروهيوارد كار

 نوفمرب3/4



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 316 

 القوات الربيطانية تقمع بعنف املسلمني 1931-
 املتمردين ىف كشمري

منظمة االمم ( إنشاء منظمة اليونسكو 1946-
 )املتحدة والعلوم والثقافة

 انتخاب دوايت ايزنهاور رئيسا للواليات 1952-
 املتحدة األمريكية

عيد محافظة كفر الشيخ ( معركة الربلس 1956-
 )1956ربلس مبناسبة ذكرى معركة ال

 توقيع اتفاق للدفاع املشرتك بني مرص 1966-
 وسوريا

 عقد وزراء البرتول العرب اجتامعا لدراسة 1973-
املوقف وتخفيض االنتاج ىف اعقاب حرب 

  ىف الرشق االوسط73اكتوبر 
 انتخاب الجمهورى رونالد ريجان رئيسا 1980-

 للواليات املتحدة
رئيس الثاىن  انتخاب بيل كلينتون ليصبح ال1992-

 واالربعني للواليات املتحدة

 مواليد
 مولد اإلذاعية آمال فهمى 1926-

مولد الكاتب الصحفى املرصى حسني عبد  1936-
 الرزاق

 وفيات
وفاة املوسيقار االملاىن فيليكس مندلسون  1847-
)Mendelssohn( 
 وفاة عمر لطفى ابو التعاون ورئيس نادى 1911-

 املدارس العليا
ة الصحفى داود بركات رئيس تحرير  وفا1933-

 جريدة االهرام
 )العسكرى السوري(مقتل جول جامل  1956-
 الـلـهوفاة رئيس وزراء لبنان األسبق عبد  1986-

 الياىف
 اغتيال اسحق رابني رئيس وزراء ارسائيل 1995-

عىل يد متطرف ارسائيىل خالل تجمع 
ملؤيدى السالم بتل ابيب وشيمون برييز 

 ة الوزراء باإلنابةيتوىل رئاس
 وفاة جان بيدل بوكاسا امرباطور افريقيا 1996-

 الوسطى السابق
 وفاة الشاعر فؤاد بدوى عن عمر يناهز 2000-

   عاما67

 نوفمرب 5

  أحداث
  عرض اسهم رشكة قناة السويس لالكتتاب1858-
انتصار جيش ( موقعة شيكان ىف السودان 1883-

الجرنال املهدى عىل الجيش املرصى بقيادة 
هيكس رئيس اركان حرب الجيش ىف 

 )السودان
  
  

 وصول ايوب خان رئيس باكستان إىل 1960-
 القاهرة واجتامعه بعبد النارص

 اململكة العربية السعودية تقطع عالقاتها 1963-
 )مرص(بالجمهورية العربية املتحدة 

 مؤمتر القمة االفريقى الرابع باديس ابابا 1966-
 نوفمرب 5من 

ىف  %25تقرر تخفيض انتاج النفط بنسبة  1973-
 مؤمتر الكويت الثاىن لدول الخليج

  نوفمرب4/5
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  انتخاب رينيه معوض رئيس لبنان1989-
السوق املشرتكة لرشق " الكوميسا" تأسيس 1993-

 وجنوب أفريقيا

 مواليد
  مولد الكاتب االمريىك ويل ديورانت1885-
)Durant, Will ( مؤلف قصة الحضارة
 ) 7/11/1981توىف (
محمود نجيب حسنى استاذ .  مولد د1928-

القانون الجناىئ وعضو املجمع العلمى 
  املرصى

  

 وفيات
 وفاة العامل والفليسوف اإلسالمى البريوىن 1048-

  ابو الريحان
  وفاة املوسيقار الروىس فالدميري هورويتز1989-
)Vladimir Horwitz) ( من اعظم عازىف

 ) البيانو ىف القرن العرشين
ىف ) اإلرسائيىل املتطرف( اغتيال مائري كاهانا 1990-

  نيويورك
) Maxwell(  مرصع روبرت ماكسويل1991-

  امرباطور الصحافة الربيطانية 
   وفاة املخرج املرسحى نبيل االلفى1999-

 نوفمرب 6

  أحداث
 اليوم الدوىل ملنع استخدام البيئة ىف ____-

 الحروب
عى لم واقيلم العزمية أول في عرض ف1939-

مرصى إخراج كامل سامل بطولة حسني 
 صدقى وفاطمة رشدى

 اغتيال املفوض السامى الربيطاىن ىف الرشق 1944-
انظر ايضا (االوسط اللورد موين ىف القاهرة 

 )وفيات -
 اصدر وزراء الخارجية دول السوق 1973-

االوربية املشرتكة بيانا لهم ىف اجتامع 
اللها بروكسل دعا ارسائيل إىل وضع حد الحت

 1967لالراىض التى تحتفظ بها منذ 
  
  
  
  

عرشات االالف املغاربة يبداون مسرية إىل  1975-
الصحراء االسبانية مطالبني بضم هذه 

 املنطقة إىل املغرب
  فوز اورتيجا برئاسة نيكارجوا1984-
انتخاب ابو بكر العطاس رئيسا لليمن  1986-

 الجنوبية
رئ التى  ب75إخامد اخر برئ برتول من  1991-

 اشعلتها القوات العراقية ىف الكويت

 مواليد
 مولد املسترشق املجرى عبد الكربم 1884-

 )Germanus(جرمانوس 
 مولد الشاعر محمد االسمر 1900-
) للوعضو جامعة ابو(لد األديب الشاعر مو 1902-

 حسني عفيفى

 نوفمرب5/6
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بنت (عائشة عبد الرحمن .  مولد د1913-
 الميةاستاذة الدراسات اإلس) الشاطئ

 وفيات
  )Cabet( وفاة املفكر االشرتاىك ايتني كابيه 1856-
وفاة املوسيقار الروىس تشايكوفسىك  1893-
)Tchaikovsky(  
 وفاة املطرب املرصى يوسف املنيالوى 1911-

اغتيال املفوض الربيطاىن السامى ىف الرشق  1944-
 )Moyne(االوسط اللورد موين 

ىف نفس يوم  (وفاة الشاعر محمد االسمر 1956-
 )مولده

 )الشاعر املرصي(وفاة مختار الوكيل  1988-
  وفاة املمثل حسن عابدين1989-
 وفاة رئيس جمهورية جزر القمر محمد 1998-

  ) عاما62عن عمر يناهز (تقى عبد الكريم 

 نوفمرب 7

  أحداث
  اكتشف ويلهلم رنتجن اشعة إكس1895-
استيالء الثورة البلشيفية ىف روسيا انتهت ب 1917-

 الشيوعيني عىل الحكم
 إعالن االمم املتحدة القضاء عىل التمييز 1967-

 ضد املراة
عزل الرئيس التونىس الحبييب بورقية  1987-

وتنصيب رئيس وزراءه زين العابدن بن 
عىل رئيسا لتونس وقائدا اعىل لقواتها 

 املسلحة
 خصصت السويد جائزة ادبية جديدة 1989-

اوجست ( الشهري باسم الكاتب السويدى
الف كرونة الحسن  100قميتها ) سرتيدبرج

الف نسخة عىل  10عمل رواىئ يوزع منه 
 االقل

زوجة الرئيس ( نجحت هيالرى كلينتون 2000-
االمريىك ىف االنتخابات لعضوية مجلس 

 الشيوخ االمريىك عن والية نيويورك

  

  

  

 مواليد
  مولد االمام الفقيه ابو محمد عىل بن 994-

بن سعيد ابن حزم ىف قرطبة باسبانيا أحمد 
 م1063وتوىف 

) مكتشفة الراديوم( مولد مارى كورى 1867-
 )Curie(فيزيائية فرنسية بولندية االصل 

  مولد الشاعر عىل الجازم1881-
الكاريكاتري محمد عبد املنعم  مولد فنان 1911-

 رخا
مولد الكاتب الفرنىس البري كامى  1913-
)Camus(  
سلطان ابو عىل وزير اإلقتصاد . د مولد 1917-

 األسبق

 وفيات
 وفاة املسترشق املجرى عبد الكريم 1979-

  )Germanus(جرمانوس 
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 وفاة الكاتب االمريىك ويل ديورانت 1981-
) قصة الحضارة) (Durant, Will(مؤلف 

 ) 5/11/1889ولد (
األديب ) Durrel( وفاة لورانس داريل 1990-

  ) السكندريةمؤلف رباعية ا(اإلنجليزى 
 )رئيس سلوفاكيا( وفاة الكسندر دوتشيك 1992-
وفاة اللورد هانت ساىل نيسيت أول من  1998-

قاد فريق لتسلق قمة إيفرست أعىل قمة 
  عاما88ىف العامل عن عمر يناهز 

 90 وفاة امللكة االم انجريد عن عمر يناهز 2000-
" جوستاف السادس"عاما وهى ابنة امللك 

فردريك التاسع "زوجة امللك ملك السويد و
ملكة " مارجريت"وام امللكة  1947عام "

 1982الدامنارك وتولت الحكم 
 الـلـهوفاة الدكتور اسامعيل صربى عبد  2006-

وزير التخطيط السابق واستاذ االقتصاد عن 
   عاما81

 نوفمرب 8

  أحداث
  يوم االنتخابات العامة ىف امريكا____-
ى يافا منترصا عىل  الجيش املرصدخول 1831-

 الحامية الرتكية بها
 انتخاب الدميوقراطى فرانكني روزفلت 1932-

 رئيسا للواليات املتحدة
 مصادرة اموال وممتلكات ارسة محمد عىل 1953-

 ىف مرص
 توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان 1959-

 السد العاىل وتنظيم مياه النيل
يات انتخاب جون كيندى رئيسا للوال 1960-

 املتحدة
 انتخاب الجمهورى جورج بوش رئيسا 1988-

 للواليات املتحدة
 فوز املرشح دوجالس ويلدر مبنصب حاكم 1989-

والية فرجينيا ليصبح بذلك أول حاكم والية 
 اسود ىف التاريخ االمريىك

 مواليد
أول جراح يجرى ( مولد كريستيان برنارد 1922-

 )1967 عملية زرع قلب عام
 ممدوح جرب وزير الصحة األسبق. دمولد  1925-
 أحمد الغندور. مولد استاذ االقتصاد د 1934-

 وفيات
  وفاة لويس الثامن ملك فرنسا1226-
  وفاة الشاعر اإلنجليزى جون ميلتون1674-
  وفاة املوسيقار الفرنىس  سيزار فرانك1890-
)Franck ( 
 وفاة الشاعر واألديب الروىس بوتني 1953-
  الهضيبى املرشد العام لالخوان وفاة حسن1973-

  املسلمني

 نوفمرب7/8
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 نوفمرب 9

  أحداث

 بدء الحكم الثناىئ الربيطاىن الفرنىس ىف مرص 1882-

 استقالل كمبوديا 1953-

 اعلن جامل عبدالنارص ىف الجامع االزهر اثناء 1956-
العدوان الثالىث عىل مرص ان االستعامريني 

ا  ولكن لن يفرضوا علينفرضوا علينا القتال
 االستسالم

 انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبني واستمر 1965-
 هذا املنصب اكرث من عرشين عاما ىف

عاطف صدقى . د تشكيل وزارة ىف مرص برئاسة 1986-
 عىل لطفى. بعد استقالة د

  انهيار سور برلني1989-

 مواليد

  )Turgenev(مولد األديب الروىس تريجنيف  1818-

وزراء املرصى األسبق عىل ماهر  مولد رئيس ال1881-
 باشا

 حافظ عفيفى باشا.  مولد السياىس املرصى د1886-

  )Hepburn(مولد املمثلة كاترين هيبورن  1909-

 )القاىض واملحامى املرصي(مولد ممتاز نصار  1912-

 وفيات

) Tolstoi( وفاة الكاتب الروىس ليو تولستوي 1910-
 )  وفق النظام الجديدنوفمرب 20(

) MacDonald(  وفاة سري رامزى ماكدونالد1937-
  ء عاملية بريطانية اأول رئيس وزر

رئيس وزراء  )Chamberlain( وفاة تشمربلني 1940-
  بريطانيا السابق 

أول رئيس ) (Weizmann(  وفاة حاييم وايزمان1952-
  ) إلرسائيل

 وفاة امللك عبدالعزيز ال سعود وتوىل امللك 1953-
 سعود العرش

) الرئيس الفرنيس(فاة الجرنال شارل ديجول و 1970-
)de Gaule( 

  وفاة األديب والشاعر عبد الرحمن الرشقاوى1987-

 وفاة املمثل السينامىئ الفرنىس اإليطاىل االصل 1991-
  )Motand(ايف مونتان 

  نوفمرب9
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 نوفمرب 10

  أحداث

  اليوم العاملى للعامل لصالح السالم والتنمية____-

ابن أحمد (س حلمى األول  بدء والية عبا1848-
عىل ) طوسون باشا ابن محمد عىل باشا

 مرص

  استقالل بولندا1918-

  االمرباطور هريوهيتو يتوىل عرش اليابان1926-

 مباحثات بني جامل عبدالنارص ونوردورم 1959-
 ىف القاهرة) رئيس دولة كمبوديا(وك سيهان

 اجرى عبدالنارص محادثات مع انطونيس 1966-
 ئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيانوفوتنى ر

 اعتمدت اللجنة العامة لالمم املتحدة 1975-
قراراها باعتبار الصهيونية شكال من اشكال 

 العنرصية

  استقالل انجوال1975-

 مواليد

 مولد الزعيم الدينى االملاىن مارتن لوثر 1483-

  

مولد املصور والحفار اإلنجليزى ويليام  1697-
  )Hogarth(هوجارت 

 )Schiller( مولد الشاعر االملاىن شيللر 1759-

املؤلف املوسوعى (سعيد جودة السحار  مولد 1909-
 )والنارش مؤسس مكتبة مرص

 )Kalashnikov( مولد ايفانوف كالشينكوف 1919-
 )  باسمهمخرتع روىس اخرتع الرشاش املعروف(

  مولد األديب عبد الرحمن الرشقاوى1920-

 وفيات

من (لك املنصور قالوون  وفاة السلطان امل1290-
 )املامليك البحرية مؤسس ارسة قالوون مبرص

واىل مرص ابن محمد ( وفاة ابراهيم باشا 1848-
  عاما59عن ) عيل

  )Rimbaud(وفاة الشاعر الفرنىس رامبو  1891-

  وفاة الزعيم الرتىك مصطفى كامل أتاتورك1938-

  وفاة األديب عىل أحمد باكثري1969-

 عيم السوفيتى ليونيد بريجينيف وفاة الز1982-
)Brejnev) ( عاما75عن (  

 نوفمرب10
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  نوفمرب 11

  أحداث

انتهاء الحرب العاملية األوىل بالهدنة التى  1918-
 وقعتها أملانيا القيرصية مع الحلفاء

 بدء تقليد تشيع جنازة الجندى املجهول 1920-
 ىف أعقاب الحرب العاملية األوىل

مني جريدة أمني وعىل أصدر مصطفى أ 1944-
 خبار اليومأ

  قيام الجمهورية ىف جزر املالديف1968-

االتحاد السوفيتى يطلق محطة فضاء  1970-
 إىل القمر لجلب العينات 17اتوماتيكية نوفا

 من صخور القمر

تحوالت املنظامت السياسية املرصية  1976-
 الوسط واليمني واليسار إىل احزاب: الثالثة

بية أول دولة عربية  دولة االمارات العر1987-
 تستانف عالقتها مع مرص

 تعيني نرص فريد واصل مفتيا ملرص 1996-

تعيني مارى ماك أليس أول رئيسة اليرلندا  1997-
الشاملية وتعد الرئيس الثامن لجمهورية 

 )McAleese(ايرلندا 

  

 مواليد
 )Dostoievsky( األديب الروىس ديستويفسىك مولد 1821-
ملك  ()Emmanuel( عامنوئيل الثالثمولد فيكتور  1869-

 ) ايطاليا
ملك ) (Gustavus( مولد جوستاف السادس 1882-

  ) السويد
 )األديب املرصي( مولد عادل الغضبان 1905-
مولد عبد الوهاب مطاوع الصحفى  1940-

 باالهرام رئيس تحرير مجلة الشباب

 وفيات
 وفاة الفيلسوف الوجودى كريكجورد 1855-
 قرئ املرصى عبد الفتاح الشعشاعى وفاة امل1962-
رئيس وزراء االردن ( وفاة بهجت التلهوىن 1987-

 )األسبق
  وفاة الكاتب سعد الدين وهبه1997-
  وفاة يارس عرفات رئيس دولة فلسطني2004-
 وفاة املخرج السينامىئ العاملى مصطفى 2005-

االمريىك الجنسية ( عاما 70العقاد عن 
جري باحد فنادق السورى االصل ىف حادث تف

  )عامن باالردن

  نوفمرب11
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 نوفمرب 12

  أحداث
  االنجليز يحتلون البرصة1914-
 52الدين القسام يلتجئ مع عز الشيخ 1935-

رجال من انصاره إىل بلده جنني استعداد 
للثورة املسلحة وحرب تحرير فلسطني من 

 االحتالل الربيطاىن والخطر الصهيوىن
ها حول قناة  القوات الدولية تتخذ مواقع1956-

 السويس
 اعالن جمهورية كينيا ىف نريوىب 1964-
اتحاد الكتاب السوفيت يطرد الكسندر  1969-

وحكومتها تطرده (سولجنستني من عضويته 
 )من موسكو ويهاجر إىل امريكا

 العلامء االمريكيون يولدون خلية حية 1970-
جميس دانياىت احد (وقادرة عىل التكاثر 
يويورك الذى متكن من علامء جامعة والية ن

 )انتاج هذه الخلية
  بداية ازمة الرهائن االمريكيني ىف إيران1979-
 حكومة جديدة ىف اليمن الشاملية يراسها 1983-

 عبد العزيز عبد الغنى
مركبة الفضاء ) ديسكفري( نجاح رواد 1984-

األمريكية ىف أول تجربة من نوعها الستعادة 
 قمرين شاردين

جلس الوطنى الفلسطينى  انعقاد امل1988-
بالجزائر ىف دوره غري عادية اطلق عليها 

 دورة االنتفاضة

 تتويج إكيهتو امرباطور عىل اليابان خلفا 1990-
 لوالده هريوهيتو

زلزل يرضب رشق تركيا ويقتل اكرث من  1992-
  شخص600

 انعقد ىف القاهرة املؤمتر االقتصادى الثالث 1996-
 فريقيالدول الرشق االوسط وشامل إ

 مواليد
 مولد املوسيقار الروىس الكسندر بورودين 1833-
)Borodine(  
مولد املثال الفرنىس اوجست رودان  1840-
)Rodin( 
 Sun( مولد الزعيم الصينى صن يات صن 1867-

Yat-sen(  
 مولد األديب والكاتب الصحفى ابراهيم 1919-

 الورداىن
  مولد املمثلة األمريكية وامرية موناكو1929-

 )Kelly(السابقة جريس كيىل 

 وفيات
 وفاة املمثل واملخرج اإليطاىل فيتوريو دى 1974-

  )Sica(سيكا 
   وفاة املمثل الكوميدى يونس شلبى2007-

 نوفمرب12
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 نوفمرب 13

  أحداث
 الجيش املرصى يدخل حيفا منترصا عىل 1831-

 الحامية الرتكية
  صدور قانون العقوبات االهىل ىف مرص1883-
مقابلة ( ىف مرص 1919 ثورة أحداث بداية 1918-

، عبدالعزيز ، عىل شعراوىسعد زغلول
فهمى للمندوب السامى الربيطاىن لعرض 

 )مطالب البالد
 ىف مرص مقابلة سعد زعلول عىل 1919-

وعبد العزيز فهمى للمندوب , الشعراوى
 السامى الربيطاىن لعرض مطالب البالد

  النواب الفرنسيون ينتخبون باالجامع1945-
 الجرنال ديجول رئيسا للجمهورية الفرنسية

 اعتداء ارسائيىل عىل قرية السموع ىف 1956-
 228االردن وادانها مجلس االمن بقرار رقم 

الف شخص ىف موجات عاتية  200مرصع  1970-
نتيجة إعصار ىف خليج البنغال برشق 

 باكستان
انتخاب يورى اندريوف سكرتري للحزب  1982-

 خلفا لربيجنيفالشيوعى السوفيتى 
الف  23ثورة بركان ىف كولومبيا ومقتل  1985-

 كوملبى
 اإلعالن العرىب حول الطفولة والتنمية 1986-

الصادر عن املؤمتر العرىب حول الطفولة 
 والتنمية

الرئيس االرسائيىل السابق حاييم يعلن عن  1990-
 امتالك ارسائيل اسلحة نووية

 بالضفة  انسحاب ارسائيل من أول مدينة1995-
 عاما وتسلمت 28بعد إحتالل دام اكرث من 

 السلطات الفلسطنية جينني
انفجار ىف قاعدة امريكية امريكية ىف  1995-

 ) امريكيا60 وإصابة 6مقتل (السعودية 

 مواليد
 مولد األديب اإلنجليزى روبرت لويس 1850-

  )Stevenson(ستيفنسون 
 الرحمن مولد األديب والشاعر املرصى عبد1920-

 الخميىس

 وفيات
 )Rossini( وفاة املوسيقار اإليطاىل روسينى 1868-
 كرنيليوس فان ديك"وفاة املستعرب  1895-
)Van Dyck"(  احد رواد تحديث الثقافة

 ،امريىك الجنسية هولندى االصل،(العربية 
  ) بريوىت اإلقامة

وفاة الرسام الفرنىس كاميل بيسارو  1903-
)Pissaro( 
 بوساب(ك االقباط االرثوذىك وفاة بطرير 1956-

 )الثاىن
 وفاة الكاتب الصحفى محمد توفيق دياب 1967-
ىف ( وفاة الفنان املرصى أحمد عثامن 1970-

 )حادث سيارة
   وفاة طبيب القلب املرصى عوض ابراهيم1989-

  نوفمرب13
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 نوفمرب 14

  أحداث
منظمة (لداء السكرى  اليوم العاملى _____-

 )الصحة العاملية
يب يب (رسال لهيئة اإلذاعة الربيطانية  بدء إ1922-

 )يس
  إعفاء محمد نجيب من رئاسة الجمهورية1954-

 مواليد
 مولد األديب اإليطاىل دانتى اليجريى 1265-
)Dante( 
 مولد الرسام الفرنىس كلود مونيه 1840-
)MONET( 
 مولد مبتكر مادة البالستيك ليو بيكيالندر 1863-
)BACKELAND( 
 يم الهندى جواهر الل نهرو مولد الزع1889-
 مولد الدكتور طه حسني عميد االدب 1889-

 العرىب

حامد جوهر الخبري العاملى ىف .  مولد د1907-
 علم البحار

ملك االردن ( مولد امللك حسني بن طالل 1935-
 )السابق

 مولد زينب رضوان استاذة دراسات 1943-
 اسالمية

 رصىمصطفى الفقى الدبلوماىس امل.  مولد د1944-
 )مري ويلزأ( مولد االمري شارلز 1948-

 وفيات
 )Hegel( وفاة الفيلسوف االملاىن هيجل 1831-
باشا  وفاة املؤرخ والسياىس املرصى عىل 1893-

 )مؤسس دار الكتب املرصية(مبارك 
املوسيقى ) (Valla(وفاة مانويل دى فاال  1946-

 ) سبايناأل
 خلية وفاة اللواء السيد فهمى وزير الدا1989-

   األسبقاملرصى

 نوفمرب 15

  أحداث
 )اليونسكو( اليوم العاملى للفلسفة ____-
 إعالن جمهورية الربازيل 1889-
 افتتاح الخديو عباس حلمى الثاىن متحف 1902-

 )االنتكخانة(االثار املرصية 
  
  
  
  

زيارة جامل عبد النارص للخرطوم  1960-
 واجتامعه بالرئيس السوداىن إبراهيم عبود

 بدء انسحاب ارسائيل من سيناء بناء عىل 1975-
 اتفاقية فصل القوات الثانية ىف سيناء

 نوفمرب14/15
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 تسليم منطقة سانت كاترين وجبل موىس 1979-
بعد انسحاب ارسائيل من اجزاء جديدة ىف 

 سيناء
  أملانيا الغربية وبولندا تنهيان عدائهام التاريخى1989-
 دان الرئيس حسنى مبارك يفتتح كوبرى الفر2001-

 مواليد
 )Moore( مولد الكاتبة األمريكية ماريان مور 1887-
 حامد سلطان استاذ القانون املرصى. مولد د 1912-

  مولد الكاتب الصحفى أحمد بهجت1932-
  مولد استاذ الفلسفة الدكتور عاطف العراقى1935-

 وفيات
  وفاة عامل الرتبية والتعليم التشيىك كومنيوس1670-
ور اإلنجليزى جورج رومنى وفاة املص 1802-
)Romney(  
 وفاة الزعيم محمد فريد 1919-
  )الزراعى املرصي(وفاة حسن بغدادى  1978-

 نوفمرب 16

  أحداث
  اليوم الدوىل للتسامح____-
 اليوم العاملى الحياء ذكرى ضحايا حركة ____-

 املرور عىل الطريق
صدور العدد األول من صحيفة الدستور  1907-

تابعة للحزب الوطنى ويراس اليومية ال
 تحريرها محمد فريد وجدى

  -  عرض أول فيلم مرصى صامت فيلم ليىل 1927-
 انتاج عزيزة امري وعرض ىف سينام مرتو بول

 بدء تنفيذ الحلف بني انجلرتا وايطاليا 1938-
 16/4/1938املوقع ىف 

 عودة محمد الخامس ملك املغرب إىل 1955-
 بالده بعد سامح فرنسا له

 التصديق عىل اتفاقية املصالحة بني عامن 1982-
 وعدن

 افتتاح ميناء رفح لربط مرص بدول اسيا 1982-

الرئيس مبارك يلقى خطابا هاما ىف  1995-
 احتفالية منظمة اليونسكو بالعيد الخمسني

انتخاب دكتور بطرس غاىل امينا عاما  1997-
 )الفرانكوفونية(للدول الناطقة بالفرنسية 

 مواليد
مولد املمثل السينامىئ املرصى استيفان  1891-

 روستى
مجدى يعقوب جراح القلب . مولد د 1935-

 )الربيطاىن الجنسية(املرصى العاملى 

 وفيات
 وفاة املفكر الصوىف اإلسالمى محى الدين 1240-

 )هـ638 ربيع الثاىن 28(بن عرىب 
وفاة املمثل السينامىئ االمريىك كالرك  1960-

  )Gable(جييل 
سكرتري ) Marche(  وفاة جورج مارشيه1997-

  الحزب الشيوعى الفرنىس السابق 

  نوفمرب15/16
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 نوفمرب 17

  أحداث
تاسيس حزب الشعب املرصى برئاسة  1930-

اسامعيل صدقى وإصدار جريدة يومية 
 سم الشعبإب
 اطاح الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش 1958-

السوداىن بالحكومة الربملانية االسالمية 
ه رئيسا للوزارة وعطل الدستور ونصب نفس

 لغى جميع االحزاب السابقةأوحل الربملان و
اجتامع الرئيس جامل عبد النارص مع تيتو  1961-

ىف القاهرة لدراسة تطورات املوقف الدوىل 
 منذ انتهاء مؤمتر بلجراد

 افتتاح قناة السويس رسميا للمالحة 1869-
 افتتاح تليفزيون سلطنة عامن 1974-
وم إرهاىب عىل منطقة الدير البحرى  هج1997-

 61 قتيال منهم 74سفر عن مقتل أباالقرص 
 سائحا اجنبيا

حادث قطار عند مزلقان بأسيوط راح  2012-
  طفال50ًضحيته 

  

 مواليد
 مولد لويس الثامن عرش ملك فرنسا 1755-
  مولد القائد الربيطاىن املارشال مونتجمرى1887-

)Montegomery(  
.  الجيولوجيا واملفكر اإلسالمى دمولد عامل 1933-

 زغلول النجار
جيهان رشتى عميد كلية اإلعالم .  مولد د1937-

 جامعة القاهرة سابقا 
 وفيات
 أوين  وفاة املفكر اإلشرتاىك الربيطاىن روبرت1858-

)Owen( 
 وفاة املثال الفرنىس أوجست رودان 1917-
)Rodin( 
  وفاة الشاعر عىل محمود طه1949-
 فاة الفنان عبد املنعم ابراهيمو 1987-
وفاة رئيس حزب الكتائب اللبناىن جورج  1998-

 سعادة
 وفاة أبا ابيان وزير خارجية ارسائيل 2002-

  األسبق
 نوفمرب 18

  أحداث
وصول مياه البحر املتوسط إىل بحرية  1862-

التمساح وهو اخر ما وصل إليه ىف عهد 
 سعيد

  
  
  
  
  

 س عرش املغرب توىل امللك محمد الخام1927-
 إنشاء بنك التسليف الزراعى املرصى 1930-

زمة الطاحنة التى واجهها واجهة األمل
 سعار القطنأاملزارعون نتيجة هبوط 

نوفمرب 17/18
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 صدر القرار الجمهورى ىف مرص بتشكيل 1961-
اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطنى للقوى 

 الشعبية
 توىل أحمد الخطيب رئاسة سوريا 1970-
 ن القومىعيد عام 1970-
 اجتامع وزراء البرتول العرب ىف فينا لبحث 1973-

عقاب أخفض االنتاج وحظر التصدير ىف 
 73حرب اكتوبر 

 مرصع وإصابة املئات ىف حريق مبرتو 1987-
 انفاق لندن

 تعيني اللواء حبيب إبراهيم العادىل وزير 1997-
 الداخلية ىف مرص

 مواليد
 مرص مصطفى خليل رئيس وزراء. مولد د 1920-

 األسبق
 مولد املوسيقار عطيه رشاره 1923-
محمد محمود الجوهرى رئيس . د.مولد ا 1939-

 جامعة حلوان األسبق
  مولد املمثل أحمد زىك1949-

 وفيات
وفاة القائد واملؤلف العسكرى كارل فون  1831-

 )Clausewitz(كالوزفيتز 
وفاة االمرية فاطمة اسامعيل بنت الخديو  1920-

نشأت الجامعة املرصية من ا(اسامعيل 
 )اموالها الخاصة

 وفاة األديب الفرنىس مارسيل بروست 1922-
)Proust(  
 وفاة سلطان املغرب موالى يوسف وتوىل 1927-

 محمد الخامس العرش
 )Eluard( وفاة الشاعر الفرنىس بول ايلوار 1952-

  ) شاعر املقاومة(
وفاة السياىس والرئيس الفرنىس األسبق  1982-

 )Mendès_France(س فرانس مندي
 ) األديب االمرييك) (Bowles(  وفاة بول بولز1999-
 وفاة حسني الشافعى نائب رئيس 2005-

 األسبق ىف مرص وعضو مجلس الجمهورية
  حد الضباط االحرارأقيادة الثورة املرصية و

 نوفمرب 19

  أحداث
قطاب دول عدم انعقاد املؤمتر الثالىث أل 1961-

 )نهرو, تيتو, عبد النارص(اهرة االنحياز بالق
 12بوللوأوصول مركبة الفضاء األمريكية  1969-

 إىل سطح القمر
  
  
  
  
  

 إجتامع مجلس وزراء الوحدة االفريقية ىف 1973-
ديس ابابا اثيوبيا أدورته الغري عادية الة ىف 

 ىف اعقاب حرب اكتوبر نوفمرب 21_ 19من 
1973 

ىف ثناء إعصار أ الف شخص 20 مرصع 1977-
 الهند

 مبادرة الرئيس انور السادات بذهابه إىل 1977-
 القدس عارضا السالم عىل ارسائيل

  نوفمرب18/19
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هجوم إرهاىب وحىش يدمر السفارة  1995-
 املرصية ىف باكستان

 شارع محمد محمود ىف أحداث وقوع 2011-
 وإصابة اآلالف 41ومرصع ) القاهرة(مرص 

 واستقالة حكومة عصام رشف

 مواليد
ملهندس الفرنىس فرديناند ديلسبس  مولد ا1805-
)de Lesseps( 
  مولد املمثل حسن البارودى1898-

الزعيمة ) (Gandhi( نديرا غاندىأ مولد 1917-
 ) الهندية

  مولد الفنان التشكيىل املرصى حامد ندا1924-

 وفيات
 وفاة املوسيقار النمساوى فرانز بيرت 1828-

  )Schubert(شوبريت 
لجيش املرصى والحاكم  اغتيال رسدار ا1924-

  )Stack(العام للسودان السري ىل ستاك 

 نوفمرب 20

  أحداث
  يوم التصنيع ىف أفريقيا____-
 للطفل اليوم العاملى ____-
 انتصار املامليك بقيادة عثامن الربديىس 1802-

ومحمد االلفى بك عىل العثامنيني ىف معركة 
الف قتيل آ 5بدمنهور خرس فيها العثامنني 

 حوجري
توقيع معاهدة باريس بعد هزمية نابليون  1815-

 ىف ووترلو
بدء محاكمة مجرمى الحرب النازيني ىف  1945-

 نورمربج
زواج اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا من  1947-

 )دوق أدنربة(االمري فيليب 
 عن االعالن العاملى لحقوق الطفل الصادر 1959-

اليوم (الجمعية العامة لالمم املتحدة 
 )لعاملى للطفلا
مام أ السادات رنوأخطاب الرئيس  1977-

 ستيالكن
  
  

 مجموعة من االرهابيني تستوىل عىل 1979-
 املسجد الحرام ىف مكة

 مواليد
 دوين هابيلإ مولد عامل الفلك االمريىك 1889-

Edwin Powell Hubble)) ( اثبت ان
الكون ميتد اىل ماوراء مجرة درب اللبانة 

   )1953 سبتمرب28توىف (
 مولد الدكتور محمد عبد الوهاب مورو 1892-
 )استاذ الجراحة(
  مولد الفنان السريياىل املرصى جورج حنني 1914-
 مولد األديب الجزائرى رشيد ميموىن 1945-

 وفيات
) Tolstoi(  وفاة الكاتب الروىس تولستوى1910-
  )  وفق التقويم القديمنوفمرب 9(
امء الثورة وفاة عىل باشا فهمى احد زع 1911-

 العرابية

 نوفمرب19/20
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وفاة الزعيم االسباىن الجرنال فرانكو  1975-
)Franco(  

 وفاة الرسام اإليطاىل جورجيو دى كرييكو 1978-
)de Keriko(  

 نوفمرب 21

  أحداث

  اليوم العاملى للتليفزيون____-

 اعلن توماس إديسون اخرتاع الفوتوغراف 1877-
 ىف الواليات املتحدة األمريكية

اجرت الواليات املتحدة تجربة ألول مدفع  1964-
محمول قادر عىل حمل ) هاوتزر(ميدان 

 كليو 2قذائف نووية صغرية تصل حتى 
 )اعترب نقطة تحول ىف تاريخ الحروب(طن 

مباحثات عبد النارص ورئيس جمهورية  1966-
 رومانيا 

يورى اندروبوف يتوىل رئاسة االتحاد  1982-
 السوفيتى

 اتفاقية السالم ىف البوسنة  التوقيع عىل1995-
 بدايتون ىف اوهايو

 مواليد
مولد األديب املفكر الفليسوف الفرنىس  1694-

  )Voltaire(فولتري 
  مولد السلطان حسني كامل1853-

 مولد الفنان السريياىل البلجيىك رينيه 1898-
 René François Ghislain( مارجريت
Magritte( 

  مولد الصحفى صالح جالل1926-
  مولد اإلذاعى امني بسيوىن1933-

 وفيات

  وفاة فرانسوا جوزيف امرباطور النمسا1916-

 وفاة ىل ستاك الرسدار الربيطاىن ىف 1924-
 19عىل اثر االعتداء عليه ىف (السودان 

  )Stack) (نوفمرب

 )الزعيم السورى(وفاة ابراهيم هنانو  1935-

 )األديب الفلسطيني( وفاة عادل زعيرت 1957-

 )اإلذاعى املرصي(وفاة انور املرشى  1963-

وفاة املهندس املرصى عبد العظيم ابو  1981-
 العطا

وفاة الفنانة املطربة املمثلة ليىل مراد  1995-
 )عاما77عن عمر يناهز(

 وفاة اسامعيل فهمى وزير الخارجية 1997-
  السابق

  نوفمرب20/21
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 نوفمرب 22

  أحداث
املكتشف فاسكو داجاما يتم دورته حول  1497-
 س الرجاء الصالحأر
املندوب السامى الربيطاىن ىف مرص بى نالل 1924-

ًيقدم انذارا لرئيس الحكومة املرصية سعد 
 زغلول بسبب اغتيال السري ىل ستاك

 استقالل لبنان 1942-
القوات السوفيتة بقيادة جوكوف تتم  1942-

محارصة القوات االملانية ىف ستالينجراد 
 بقيادة فون بأولوس

 ن استقالل لبناناعال 1943-
مؤمتر القاهرة ىف اثناء الحرب العاملية  1943-

، شيانج كاى ، ترششلروزفلت(الثانية 
 )تشيك

مظاهرات صاخبة ىف العراق وإعالن  1952-
 االحكام العرفية

 الخاص 242 صدور قرار مجلس االمن 1967-
بتسوية ازمة الرشق االوسط عقب حرب 

 االيام السته
صبح ملكا عىل اسبانيا بعد  خوان كارلوس ي1975-

  عام من حكم الديكتاتورى فرانكو44
استقالة رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت  1990-

  سنه من الحكم12ثاترش بعد 
بدء إغالق كنائس فلسطني ليومني بسبب  1999-

 اختيار ساحة كنيسة النارصة لبناء مسجد
  
  
  

  
أصدر الرئيس املرصى محمد مرىس إعالنا  2012-

ًيا جديدا ينص عىلدستور التحقيقات إعادة : ً
 وجرائم ىف جرائم قتل وإصابة املتظاهرين

 الدستورية والقرارات  اإلعالنات- اإلرهاب 
السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه 

 تكون نهائية ونافذة 30/6/2012السلطة ىف 
 إقالة –بذاتها وغري قابلة للطعن عليها 
 وتعيني النائب العام عبد املجيد محمود

 –ً نائبا عاما الـلـهاملستشار طلعت عبد 
اليجوز ألى هيئة قضائية حل مجلس 
الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع 

 إعداد مرشوع دستور –مرشوع الدستور 
 وره ش8جديد ىف موعد غايته 

 مواليد
 مولد األديب اإلنجليزى جورج اليوت 1819-
)Eliot) (اسم مستعار ملكارى اند ايفانز( 
 )Gide( مولد األديب الفرنىس اندريه جيد 1869-
 de(  مولد السياىس الفرنىس شارل ديجول1890-

Gaule( 
مولد املخرج السينامىئ املرصى فطني عبد  1913-

  الوهاب
 مولد الشيخ عطيه صقر عضو مجمع 1914-

 البحوث اإلسالمية ولجنة الفتوى باالزهر

 وفيات
لرئيس ا) (Kennedy(  مقتل جون كنيدى1963-

  ىف داالس )  الواليات املتحدة35

 نوفمرب22
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  وفاة األديب الربيطاىن الدوس هكسىل1963-
)Huxley( )26/7/1894_22/11/1963 ( 
وفاة املثال والفنان التشكيىل جامل  1977-

 ينىحالس
الفنان التشكيىل (وفاة صالح عبد الكريم  1988-

 )املرصي

 اغتيال الرئيس اللبناىن رينيه معوض اثر 1989-
 فجري سيارته بشحنة ناسفةت
وفاة محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية  2001-

 األسبق
مطرب ( وفاة الفنان سعد عبد الوهاب 2004-

وممثل ومذيع ابن شقيق املوسيقار محمد 
  )عبد الوهاب

 نوفمرب 23

  أحداث
 انفصال دوقية لوكسمبورج عن هولندا 1860-
عن ) يااملنضم لربيطان(فصل شامل إيرلندا  1920-

 جنوبها املستقل
انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى  1920-

 تفصل سوريا وفلسطني
عتقال سعد زغلول ونفية إىل جزيرة ا 1921-

 سيشل باملحيط الهندى
جرى عبد النارص مباحاثات مع الرئيس أ 1965-

ول مشكالت السالح االبولندى إدوارد تن
 العاملى واملوقف ىف الرشق االوسط

انضامم الصني الشعبية ملجلس االمن  1971-
 كعضو دائم

بدء االشتباكات عىل الحدود بني الهند  1971-
 وباكستان

اجتامع فالديفستوك بني الرئيس االمريىك  1974-
 جريالد فورد والزعيم السوفيتى بريجينيف

 شخص ويرشد 3000 زلزل ىف ايطاليا يقتل 1980-
 الفاآل

  
  

ة الزراعة تخاب مرص عضو مبنظمان 1983-
 غذية عن الرشق االوسطواأل

 لبنان يقطع عالقته الدبلوماسية مع ايران 1983-
 ويجمد عالقته مع ليبيا

 منتظرى خليفة للخمينى الـلـه تعيني اية 1985-
 ومرشدا عاما للثورة االسالمية االيرانية

ثرى أضخم متحف أ الرئيس مبارك يفتح 1997-
 )متحف النوبه(مبنطقة النوبة 

 مجلس االمة الكويتى يسقط مرسوم 1999-
حاكمها إعطاء املراة حقوق االنتخابات 

 والرتشيح
انتهاء والية الرئيس اللبناىن إميل لحود  2007-

والغالبية واملعارضة تفشالن ىف انتخاب 
إىل ان انتخب الربملان اللبناىن (خلف له 

رئيسا توافقيا له هو قائد الجيش اللبناىن 
 )2008 مايو 25ن ىف العامد ميشال سليام

 مواليد
سباىن مانويل األ مولد الكاتب والسياىس 1922-

 فراجا

  نوفمرب22/23
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 وفيات
صل  وفاة الشيخ السعودى املرصى األ1967-

 حافظ وهبه

وفاة األديب والسياىس الفرنىس اندريه  1976-
 )Malraux( مالرو

  وفاة املوسيقار جامل عبد الرحيم1988-
 س فريحهنيأ وفاة املؤرخ اللبناىن 1992-
  )Mall(  وفاة املخرج الفرنىس لوى مال1995-

 نوفمرب 24

  أحداث
 وىل عباس األول حكم مرص 1848-
 لبنانل انتخاب الياس الهراوى رئيسا 1989-
ميل لحود رئيسا إ تعيني الرئيس العامد 1998-

للجمهورية اللبنانية بدال من الرئيس الياس 
 الهراوى

الجديد ىف احتفال  افتتاح مطار غزة الدوىل 1998-
 تاريخى

 مواليد
  مولد الفليسوف الهولندى سبينوزا1632-

)Spinoza(  
  مولد الرسام الفرنىس تولوز لوتريك1864-

)Lautrec(  
 مني الريحاىنأ مولد املؤرخ اللبناىن 1876-

ملك ( مولد امللك عبد العزيز آل سعود 1880-
 )1953_1932السعودية 

 وفيات
 فرنىس جورج كليمنصووفاة السياىس ال 1929-
)Clemenceau(  
لبناىن (بوماىض أيليا إ وفاة الشاعر املهجرى 1947-

 )االصل
  )Rivera( وفاة الرسام املكسيىك ريفبريا 1957-
 السامل الـلـهمري الكويت عبد أوفاة  1965-

 الصباح
وفاة مهندس الرى املرصى عبد الخالق  1999-

  الشناوى
يني املرصيني وفاة الكاتب ونقيب الصحف 2008-

  األسبق كامل الزهريى

 نوفمرب 25

  أحداث
  اليوم الدوىل للقضاء عىل العنف ضد املرأة____-

  
  
  
  
  

استمر ( بدء حصار الجيش املرصى لعكا 1831-
 )حتى مايو التايل

  افتتاح مجلس شورى النواب املرصى1866-

 نوفمرب23/24/25



 

 الجزء األول- قاموس التواريخ 334 

الجلسة األوىل للجنة التحرضية للمؤمتر  1961-
 عبية ىف مرصالوطنى للقوى الش

عزل الجرنال موبوتو الرئيس كازافوبو ىف  1965-
 الكونجو كنشاسا وتوىل رئاسة الدولة

 القوات السعودية تستعيد املسجد الحرام 1979-
 بعد معركة مع االرهابيني

ن التعصب أ اعالن االمم املتحدة بش1981-
جمعية العمومية قرار ال(والتميز الدينى 

 )55، 36لالمم املتحدة 
اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا باالفراج  1981-

عن زعامء املعارضة السياسية الذين كان 
أنور السادات قد أصدر قرارا بإعتقالهم ىف 

 ومنهم فؤاد رساج الدين 1981سبتمرب 
 ومحمد حسنني هيكل

  ىف حادث غرق عبارة ىف الصني292 مقتل 1999-

 مواليد
د طلعت  مولد رائد االقتصاد املرصى محم1867-

 حرب
  مولد الفنان املرصى راغب عياد1892-
 مولد املطربة اسمهان 1912-

العسكرى ) Binochet( مولد بينوشيه 1915-
  الشيىل

 مولد عامل املكتبات الدكتور السيد محمود 1920-
 الشنيطى

  مولد املوسيقار جامل عبد الرحيم1924-

 وفيات
 انتحار األديب والفنان الياباىن يوكيو 1970-

   عاما45عن ) Michima( ميشيام
وفاة اوثانت السكرتري العام لالمم املتحدة  1974-

 األسبق
 وفاة الشاعر املهجرى إلياس فرحات 1976-
 )سورى االصل(
 وفاة الشيخ عىل عبد الرازق وزير التعليم 1982-

 األسبق
 وفاة اخر مندوب سام بريطاىن ىف فلسطني 1983-

كر عن عمر وهو الجرنال السري إليفني بار
  عاما83

 وفاة األديب والرواىئ االنجليزى انتوىن 1993-
 )Burgess(بريجيس 

 وفاة الزعيم والرئيس املاالوى هاسنجر 1997-
  )Panda(باندا 

 نوفمرب 26

  أحداث
 صدور أول ترشيع شامل لصحافة 1881-

ىف عهد (املطبوعات ىف مرص والعامل العرىب 
 )الخديو توفيق

 ؤسس الحزب الوطنى الفاىشموسولينى ي 1921-
  
  
  

  إعالن الجمهورية الشعبية ىف منغوليا1924-
 مؤمتر طهران ىف اثناء الحرب العاملية 1943-

 )ستالني, ترششل, روزفلت(الثانية 
اجتمع عبدالنارص بادوارد كيندى رئيس  1966-

  لجنة الالجئني ىف الكونجرس االمريىك 
  

  نوفمرب25/26
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لتنمية ولت املحادثات مرشوعات ااوتن        
 االقتصادية االجتامعية ىف مرص

 انعقاد مؤمتر القمة العربية ىف الجزائر بعد 1973-
 _ 26( حرب اكتوبر ىف الرشق االوسط من

 )نوفمرب 28

 مواليد
) Plekhanof( مولد جورج بليخانوف 1857-
 ) مؤسس املاركسية ىف روسيا(

مولد الرواىئ الفرنىس يوجني يونيسكو  1909-
)Ionesco(  

 ياتوف
 )األديب اللبناين(وفاة اسعد داغر  1958-
  وفاة املمثل السينامىئ توفيق الدقن1988-
 عبدالرحمن رئيس الـلـهاغتيال أحمد عبد 1989-

 جزر القمر
 وفاة الفنان التشكيىل املرصى عبد السالم 1996-

  الرشيف

 نوفمرب 27

  أحداث
تتويج امللك خوان كارلوس ملكا عىل  1975-

 اسبانيا
 ىف 15 انعقاد مؤمتر قمة املجموعة ال1991-

 كراكاس
 شارك الرئيس محمد حسنى مبارك ىف 1998-

اعامل القمة الفرنسية االفريقية العرشين 
ىف باريس من أجل حفظ السالم ىف القارة 

  اإلفريقية 

 مواليد
أول ) (Weismann(مولد حاييم وايزمان  1874-

 ) رئيس ارسائييل
وىن املرصى حسن فتح مولد الشاعر والقان 1923-

 الباب 

املؤرخ  (يونان لبييب رزق.  مولد د1933-
 )املرصى

 وفيات
 ,Dumas)) االبن( وفاة الكسندر دمياس 1895-

Alexandre son)  
ونيل أ وفاة الكاتب االمريىك يوجني 1953-
)O'Neill( 
وفاة الجغراىف املرصى محمد محمود  1982-

  الصياد
 عبد الهادى وفاة مهندس الرى املرصى 1996-

 راىض
ميالد حنا .  املهندس د املرصىوفاة املفكر 2012-

 ً عاما88عن 

 نوفمرب26/27
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 نوفمرب 28

  أحداث
 يحتل الجيش املرصى مدينة قونية داخل 1832-

االراىض الرتكية ويتخذها إبراهيم قاعدة 
عسكرية استعداد ملالقاة الجيش الرتىك ىف 

 جوالت اخرى
 لبانياأاستقالل  1912-
ديب الشيشيكىل يتسلم السلطة أيد العق 1951-

 ىف سوريا إثر انقالب عسكرى
 استقالل موريتانيا 1960-
مم املتحدة ترفض انضامم الصني األ 1967-

 الشعبية إليها
 القوات االيرانية تحتل جزر ابوموىس 1971-

وطنب الصغرى وطنب الكربى ىف الخليج 
عشية االعالن عن قيام دولة اإلمارات 

 ليهاإة التى تنتمى الجزر العربية املتحد
 حسنى مبارك يفتتح مؤمتر البحريات 1995-

العظمى االفريقية بالقاهرة لحل مشكلتى 
 رواندا وبورندى

 مواليد
 )Black( مولد الفنان اإلنجليزى وليم بالك 1757-
مولد الكاتب النمساوى ستيفان زفايج  1881-

Zweig, Stefan 22/2/1942 وفاته 
ااإليطاىل الربتو مورافيا  مولد األديب 1907-
)Moravia( 
 مولد الكاتب الصحفى مصطفى بهجت 1921-

 بدوى
  مولد الفنان التشكيىل عمر النجدى1931-

 وفيات
 وفاة عامل الفيزياء الذرية اإليطاىل املولد 1954-

 ,Fermi االمريىك الجنسية انريكو فرمي
Enrico  الحاصل عىل جائزة نوبل ىف
 إىل أول سلسلة ، وتوصل1938 الفيزياء

 تفاعل ذرى يصنعها االنسان
وفاة شعرواى جمعة وزير الداخلية  1988-

  املرصى األسبق

 نوفمرب 29

  أحداث
 اليوم الدوىل للتضامن مع الشعب ____-

 الفلسطينى
 اعلن الرشيف حسني نفسه ملكا عىل 1916-

 الحجاز
  
  
  
  

  بدء جالء الجيش املرصى من السودان1924-
 هورية يوجوسالفياإعالن جم 1945-
صدور قرار من مجلس االمن بتقسيم  1947-

اليوم العاملى (فلسطني وتدويل القدس 
 )للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  نوفمرب28/29
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 اجرى عبد النارص مباحثات مع هوارى 1966-
 بومدين رئيس جمهورية الجزائر

 مواليد
 مولد األديب اإلسالمى بن عبد ربه مؤلف 860-

 العقد الفريد
د الكاتب الصحفى والقصاص محمد مول 1929-

 جالل
الرئيس ) Chirac( مولد جاك شرياك 1932-

  الفرنىس األسبق
 وفيات
 وفاة حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح 1915-

 شيخ جابرالوتوىل 

 وفاة املوسيقار اإليطاىل بوتشنيى 1924-
)Pucceni(  
 وفاة الرائد االذاعى عبد الوهاب يوسف 1951-
 اتب أحمد االلفى عطية وفاة الك1965-
 اغتيال وصفى التل رئيس وزراء االردن 1971-

 بالقاهرة
وفاة الدكتور أحمد حسني وزير الشئون  1984-

 اإلجتامعية وسفري مرص ىف واشنطن األسبق
 ,Grant)  وفاة املمثل كارى جرانت 1986-

Cary)  
وفاة آخر التنويرين العظام الكاتب  1993-

  واملفكر زىك نجيب محمود

 نوفمرب 30

  أحداث
 منح إمتياز قناة السويس إىل فرديناد 1854-

 ديلسبس ىف عهد الخديوى سعيد
 تقسيم برلني إىل رشقية وغربية 1948-
وثانت سكرتريا عاما لالمم أانتخاب  1962-

 املتحدة
 استقالل باربادوس 1966-
  استقالل جمهورية جنوب اليمن الشعبية1967-
 بحق 249تحدة رقم صدور قرار االمم امل 1970-

الشعب الفلسطينى ىف تقرير املصري اليوم 
 العاملى بفلسطني

توقيع اتفاق التعاون االسرتاتيجى بني  1981-
 الواليات املتحدة وارسائيل

  
  
  

 اضطربات شعبية ىف مدينة سياتل 1999-
األمريكية تعطل انعقاد مؤمترمنظمة 

 التجارة الدولية

 مواليد
رلندى جوناثان سويفت مولد األديب االي 1667-
)Swift(  
 مولد املؤرخ االملاىن تيودور مومسن 1817-
)Mommsen) ( الحائز عىل جائزة نوبل ىف

  ) 1902داب عام اآل
 مولد الكاتب االمريىك الساخر مارك توين 1835-
)Twain(  
مولد السياىس الربيطاىن ونستون ترششل  1874-
)Chirchill(  

 نوفمرب29/30
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 حمود غنيم مولد الشاعر واألديب م1902-
  مولد امللحن املرصى رياض السنباطى1906-

 وفيات
 وفاة األديب االنجليزى اوسكار وايلد 1900-
)Wilde(  

الشاعر املرصى ( وفاة كامل الشناوى 1965-
 )والكاتب الصحفى

 املقرئ( وفاة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد 1988-
 )املرصى

  وفاة املهندس املعامرى املرصى العاملى1989-
 )شيخ املعامريني(سن فتحى ح

  نوفمرب30
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ديسمرب 1

  أحداث
 اليوم العاملى ملكافحة مرض اإليدز ____-
  اصدر الشيخ عىل يوسف جريدة املؤيد1889-
ريحة عىل ضم األجزاء أموافقة مؤمتر  1948-

العربية الباقية من فلسطني إىل رشق األردن 
 وهى ما عرفت بالضفة الغربية

رتيا تحت وصاية  األمم املتحدة تضع اري1950-
 اثيوبيا

بتشكيل ًقرارا  اصدر جامل عبد النارص 1957-
 هيئة الخطة الخمسية األوىل

 أعادت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع 1959-
بريطانيا بعد قطعها ىف عدوان الثالىث عىل 

 مرص
 استقبل عبد النارص يوجني بالك املستشار 1966-

 الخاص للرئيس جونسون
 اوكرانيا تصوت ىف استفتاء عام لالنفصال 1991-

 عن االتحاد السوفيتيى
 بدء انعقاد املؤمتر األمم املتحدة للبيئة 1997-

  بطوكيو
  

 مواليد
 )محرر املرأة(مولد قاسم أمني  1863-
 )أستاذ الفلسفة(اد زكريا ؤف. مولد د 1927-
محمد محمد الهاشمى رئيس . مولد د 1928-

 جامعة عني شمس األسبق
مولد عامل الوراثة واالستنساخ الدكتور  1934-

 أحمد مستجري

 وفيات
 )Pirandello(وفاة الكاتب اإليطايل بريانديللو  1939-
 )املمثل املرصى( وفاة فاخر محمد فاخر 1962-
 )األديب الناقد(وفاة أنور املعدواى  1965-
 وفاة السياىس اإلرسائييل دافيد بن جوريون 1973-
ب األمرييك األسود جميس وفاة الكات 1987-

 بالدوين
  )فنانة مرصية( وفاة الفنانة سامية جامل 1994-
عائشة . وفاة املفكرة والكاتبة االسالمية د1998-

عن عمر ) (بنت الشاطئ(عبد الرحمن 
 ) عاما85 يناهز

  وفاة الشاعر املرصى إبراهيم عيىس 2000-

 ديسمرب 2

  أحداث
  اليوم الدوىل إللغاء الرق____-
  اليوم الدوىل للمعوقني____-

  
  
  
 
  

  نابليون ينصب نفسه إمرباطور1804-
 إعالن مبدأ مونرو الخاص بالسياسة 1823-

الخارجية األمريكية وعدم التدخل ىف أمريكا 
 الجنوبية

 ديسمرب1
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املؤمتر الصهيوىن الخامس ىف بازل يقرر ىف  1901-
نهاية ختامه إنشاء صندوق عام لليهود 

ة حتى تتم لرشاء األرايض الفلسطيني
 استعادة األرايض املقدسة

انترص فيها ( بداية معركة فوكالند البحرية 1914-
 )االنجليز عىل االملان

 15بدء املؤمتر الحزب الشيوعى السوفيتى  1927-
 )قرر فصل تروتسىك وإخوانه(
املجلس التأسيس الليبى يعلن ادريس  1950-

 السنوىس ملكا
  مرصوصول امللك السنوىس لزيارة 1952-
بتنديد (ىف أمريكا " املكارثية" انتهاء 1954-

 )الكونجرس األمرييك بأساليبها
 تجديد انتخاب سكرتارية اوثانت لألمم 1966-

 املتحدة لفرتة ثانية
 افتتاح جامل عبد النارص الدورة الطارئة 1968-

للمؤمتر القومى وقدم تقرير بالغ األهمية عن 
 املرصىالظروف العامة للتضامن االجتامعى 

  قيام دولة اإلمارات العربية1971-
 املندوبون العرب ىف األمم املتحدة يطلبون 1988-

نقل اعاملها لجنيف ىك يتيرس ليارس عرفات 
 الحديث

انعقاد املومتر العرىب الثقافة والتضامن  1996-
 العرىب بالقاهرة

 مواليد
مولد الرسام الفرنىس جورج سوراه  1856-
)Seurat(  
 املؤرخ واملؤلف املوسيقى أحمد  مولد1916-

 شفيق أبو عوف
 مولد املؤرخ واألديب الفلسطينى احسان 1920-

 عباس
غنية اليونانية ماريا كاالس املمولد  1923-
)Callas( 

 وفيات
 وفاة الكاتب الفرنىس املاركيز دى صاد 1814-
)Sade(  
وفاة األديب الفرنىس ادموند روستان  1918-
)Rostand( 
طانيوس عبدة الكاتب الصحفى وفاة  1926-

 ب اللبناىن االصل السكندرى االقامةيدواأل
 وفاة املورخ األمرييك جميس بريستيد 1935-
)Breasted(  
وفاة األديب والفنان االيطاىل مارتينى  1944-
)Martini () 1876ولد باالسكندرية عام( 
  وفاة الرائد االذاعى محمد فتحى1986-
  قابيلوفاة املمثل صالح  1992-

 ديسمرب 3

  أحداث
  افتتاح الجامعة األمريكية ىف بريوت1866-

  
  

 رخصت ، دخول مرص عرص الكهرباء1892-
الحكومة املرصية لرشكة االناره والغاز 
ليبون ورشكاه بعمل تجربة ملدة خمس 

 سنوات لتوزيع الكهرباء لجزء من مدينة

  ديسمرب2/3
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 غادير باملغربأالقوات الفرنسية تحتل  1910-
يسيتان برنار ينجح ىف زراعة قلب  كر1967-

برشى ىف مستشفى كيب تاون بجنوب 
 إفريقيا

 بيان سعودى رسمى يعلن تطهري املسجد 1979-
 ًالحرام نهائيا من العدوان الذى وقع عليه

 مواليد
مولد األديب االنجليزى جوزيف كونراد  1857-
)Conrad(  

 )22/7/2000 توىف(مولد الرسام صربى راغب  1920-

 توفيا
وفاة األديب االنجليزى روبرت لويس  1894-

  )Stevenson(ستيفنسون 
واضعة مبادى العلم (وفاة مارى بيكر ادى  1910-

  )Eddy) (امليسحى
  وفاة املورخ املرصى عبدالرحمن الرافعى 1966-

 ديسمرب 4

  أحداث
عرض أول فيلم ملحمد عبد الوهاب  1933-
عرض ىف سينام (الذى " الوردة البيضاء"

 )يال ىف القاهرة ألول مرةرو
  نشوب الحرب بني الهند وباكستان1971-
قره أمثياق حقوق الطفل العرىب الذى  1984-

 وزراء الشئون االجتامعية العرب
 توقيع معاهدة ماسرتيخت التى تنص عىل 1991-

 بني الدول الوحدة االقتصادية النقدية
 عضاء ىف السوق االوروبيةاأل

للبنانية برئاسة سليم  تشكيل الحكومة ا1998-
 الحص

 مواليد
مولد الكاتب االنجليزى توماس كارليل  1795-
)Carlyle(  

مولد الشاعر االنجليزى صمويل بتلر  1835-
)Butler( 
  )Rilke(ملاىن ريلكه مولد الشاعر األ 1875-
) رئيس اسبانيا(مولد الجرنال فرانكو  1892-
)Farnco(  
 ريد مولد األديب االنجليزى هربرت 1893-
)Read(  
  مولد األديب القصاص محمود البدوى 1908-

 وفيات
وفاة الفليسوف االنجليزى توماس هوبز  1679 -
)Hobbes( 
 اغتيال اللواء سليم زىك حكمدار القاهرة 1948 -
وفاة املرشع القانوىن املرصى عبد الحميد  1965 -

 بدوى
 وفاة األديب املرصى ميشيل كامل 1993 -

تب املرسحى املرصى ألفريد وفاة الكا 2005 -
  فرج

 ديسمرب3/4
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 ديسمرب 5

  أحداث
 اليوم الدوىل للمتطوعني من أجل التنمية ____-

 األقتصادية واالجتامعية
 خروج املؤرخ الجربىت من داره وبدء يرصد 1798-

ماتفعله الحملة الفرنسية عىل مرصمن 
هدم املباىن وتشيد طرق حديثة ىف قلب 

 تحت ًالعاصمة تستهدف اغراضا حربية
  ستار اغراض عمرانية

 امللك عبد العزيز ال سعود يدخل املدينة 1925-
  املنورة

 توقيع اتفاقية االمم املتحدة ىف جنيف 1946-
  ًواختيار مدينة نيويورك مقرا دامئا لها

اعلنت حكومتى بريطانيا وايران تسوية  1953-
العالقات الدبلوماسية حول البرتول االيراىن 

 التى تحافظ عىل عن طريق املفاوضات
  حقوق ايران ومصالحها الوطنية

 اعلن جامل عبد النارص ىف خطابة ىف مؤمتر 1957-
التعاون قيام املجتمع االشرتاىك التعاوىن ىف 

 مرص
 قطعت مرص عالقتها الدبلوماسية مع 1977-

خمس دول عربة نتيجة املبادرة السلمية 
 التى قام بها السادات بزيارة القدس

رلوس اندروز برييزاالشرتاىك فوز كا 1988-
 الدميقراطى ىف انتخابات الرئاسة ىف فنزويال

من قاعدة ) صاروخ العابد( العراق تطلق 1989-
 االنبار

 دولة اتفاقية الجات ىف 117 وقعت 1993-
 أورجواى

 بدء تنفيذ اتفاقية النفط مقابل الغذاء 1996-
 بالعراق

 مواليد
زىن مولد الفنان االمريىك والت دي 1901-
)Disney(  

 وفيات

 )Mozart(وفاة املوسيقار النمساوى موزارت  1791-

 وفاة األديب الفرنىس الكسندر دوماس 1870-
)Dumas) (االب (  

  )Monet( وفاة الرسام الفرنىس كلود مونيه 1926-

 وفاة املطربة فتحية أحمد 1975-

  وفاة الكاتب الصحفى محمد جالل كشك1993-

امع وامني عام مجمع اللغة  وفاة عامل االجت1995-
العربية الدكتور ابراهيم بيومى مدكور عن 

  عاما93

وفاة الدكتور جامل ابو العزايم رائد الطب  1999-
  النفىس

  ديسمرب5
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 ديسمرب 6

  أحداث
) لورشاد(عامل االثار االملاىن لودفيج هارت  1912-

يعرث ىف تل العامرنه ىف مرص عىل متثال 
 س امللكة نفرتيتىألر

العيد (ستقالل فنلندا عن روسيا القيرصية ا 1917-
 )القومي

 إعالن قيام دولة ايرلندا الحرة الرسمية 1922-
لضامن ( توقيع حلف بني فرنسا وأملانيا 1938-

 )عدم االقدام عىل الحدود االمنه
 الحكومة املرصية صدر قرار بإغالق 1948-

جريدة اإلخوان املسلمني وحل جامعة 
ق مقرها وضبط اإلخوان املسلمني وإغال

 .اوراقها ووثائقها
 انضامم دولة االمارات العربية إىل جامعة 1971-

 الدولة العربية
 تولية الرئيس جريالد فورد منصب الرئاسة 1973-

 )40الرئيس (ىف الواليات املتحدة 

 بدء تسليم جوائز نوبل بحفل تعارف 1988-
 شهدته كرميتا نجيب محفوظ

 يسا لفنزويالانتخاب هوجو شافيز رئ 1998-

 مواليد
  مولد الشاعر اللبناىن جربان خليل جربان1883-
  مولد املهندس أحمد محرم1913-
مولد الصحفى الربيطاىن شارلز دينس  1918-

 )Hamilton(هاميلتون 
  مولد املطرب اسامعيل شبانة 1919-
   مولد املوسيقار حلمى بكر1937-

 وفيات
سني وفاة األديب والقانوىن املرصى ح 1902-

 )رائد القصيدة النرثية العربية(عفيف 
  وفاة الشاعر السكندرى عثامن حلمى1962-
  وفاة الكاتب الساخر محمد عفيفى1981-
   وفاة امللحن عزت الجاهىل1987-

 ديسمرب 7

  أحداث
منظمة الطريان ( يوم الطريان املدىن الدوىل ____-

 )الدوىل
  وصول لجنة ملرن إىل مرص1919-

  
  
  
  
  

اليابان تقوم بهجوم (موقعة بريل هاربور  1941-
جوى عىل القاعدة الحربية األمريكية بريل 
هاربور ىف املحيط الهادى وتلحق باالسطول 

 االمريىك خسائر فادحة
  صدور جريدة الجمهورية ىف مرص1953-

 ديسمرب6/7
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 حل هيوجيتسكيل محل كليمنت آتىل ىف 1955-
 زعامة حزب العامل الربيطاىن

ن االساىس لالتحاد االشرتاىك  صدور القانو1962-
 العرىب

 افتتاح أول خط برى بني مرص وتونس 1989-

 مواليد
مولد الكاتب الصحفى واألديب الشاعر  1910-

 كامل الشناوى
مولد املفكر االمريىك ناعوم تشومسىك  1928-
)Chomsky(  

مولد الدكتورة رتيبة الحفنى استاذ  1931-
 املوسيقى ورئيسة االوبرا

  د املمثل كرم مطاوعمول 1933-

 وفيات
وفاة الخطيب والسياىس الروماىن  -م . ق43

  )Cicero(شيرشون 
  وفاة الشاعر الشعبى زكريا الحجاوى1976-
  وفاة الكاتب الصحفى عبداملنعم الصاوى1984-
 وفاة األديب الشاعر االنجليزى روبرت 1985-

  )(1985_1895) (Robert Graves)جريفز 
 ر عامر الرشيعى وفاة املوسيقا2012-

  
 ديسمرب 8

  أحداث
اعلنت الواليات املتحدة الحرب عىل  1941-

 اليابان ىف اليوم التاىل ملوقعة بريل هاربور
 اصدر محمود النقراىش باشا قرار بحل 1948-

 حامعة اإلخوان املسلمني
أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة إنشاء  1949-

لسطنيني وكالة إغاثة وتشغيل الالجئيني الف
UNRWA 

صدور القانون األسايس لالتحاد االشرتايك  1962-
 العرىب

تم انسحاب القوات املرصية بالكامل من  1967-
 اليمن

انضامم دولة اإلمارات العربية إىل عضوية  1971-
 مجلس اآلمن

  
  
  
  

 اجتامع وزراء البرتول العرب بالكويت 1973-
لبحث تخفيض إنتاج البرتول ىف أعقاب 

 1973الحرب 
 ىف الصومال" األمل" بدء عملية 1992-
 املجلس العسكرى يشكل مجلسا استشاريا 2011-

 حداثاألملساعدته ىف إدارة الدولة بعد 
الدامية التى وقعت بالقاهرة ىف شارع 

 محمد محمود أثناء الثورة املرصية

 مواليد
  )Horace(مولد الشاعر الالتيني هوراس  -م. ق65

 سيبليوس الفنلندى مولد املوسيقار 1865-
)Sibelius(  
  مولد املخرج محمد كريم1896-
 مولد الدكتور مصطفى كامل طلبه خبري 1922-

 البيئة الدوىل

  ديسمرب7/8
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 مولد الدكتور محمد عامرة املفكر 1931-
 االسالمى

  مولد الكاتب الصحفى صالح الدين حافظ1939-
أستاذ األدب (مولد الدكتور سمري رسحان  1941-

 ) هيئة الكتاباالنجليزى ورئيس
   مولد الشاعر املرصى أحمد سويلم1942-

 وفيات
 وفاة الفيلسوف االنجليزى هربرت سبنرس 1903-
)Spencer(  

وفاة السياىس واألديب املرصى الدكتور  1956-
 محمد حسني هيكل باشا

 قتل رياض غاىل زوجته األمرية السابقة 1976-
ىف الواليات (فتحية شقيقة امللك فاروق 

 )ةاملتحد
) رئيسة وزراء إرسائيل( وفاة جولدا مائري 1978-
)Maer(  
 اغتيال مغنى الروك االنجليزى جون لينون 1980-
)Lennon ( ىف نيويورك 
وفاة الشاعر والكاتب واالعالمى السعودى  2002-

   بالخريالـلـهعبد 

 ديسمرب 9

  أحداث
  اليوم الدوىل ملكافحة الفساد____-
الحرب (بى القدس دخول الجرنال اللن 1917-

 )العاملية األوىل
إعالن تقرير ملرن الذى أوىص فيه الحكومة  1920-

 الربيطانية بالغاء الحامية الربيطانية عىل مرص
 باسم 1923 اعالن سقوط دستور سنة 1952-

 )ىف مرص(الشعب 
اندالع االنتفاضة الفلسطينية ىف األرايض  1987-

 املحتلة
 Lach)ات البولندية  فوز فاليسا ىف االنتخاب1990-

Walesa) 
  اجتامع قمة الدول االسالمية الثانية ىف طهران1998-
 انعقاد منتدى االتحاد الدوىل لإلتصاالت عىل 2003-

 املعلومات ىف جنيف هامش قمة مجتمع
وإلقاء أحمد نظيف خطاب باملنتدى نيابة 

 عن الرئيس محمد حسنى مبارك

 مواليد
جون ميلتون  مولد الشاعر االنجليزى 1608-
)Milton( 
) االبن( مولد املمثل دوجالس فربانكس 1909-
)Fairbanks( 

 وفيات
وفاة الرسام الهولندى انتوىن فان ديك  1641-
)Van Dyck( 
 وفاة السياىس املرصى فخرى عبد النور 1942-
 وفاة املفكر واألديب االسالمى اللبناىن 1946-

 شكيب ارسالن
السكرتري ) (Bunche(  وفاة رالف بانش1971-

العام املساعد لألمم املتحدة والحائز عىل 
 ) جائزة نوبل للسالم

  وفاة األديب الرواىئ يحيى حقى1992-
   وفاة الفنان كرم مطاوع1996-

 ديسمرب8/9
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 ديسمرب 10

  أحداث
  يوم حقوق اإلنسان____-
 افتتاح خزان اسوان الذى الذى شكل 1902-

  ميل200بحرية يبلغ طوالها ا
ال برفع العلم املرصى الجديد االحتف 1923-
 )اخرض وبه هالل وبداخله ثالث نجوم(
تنازل امللك إدوارد الثاىن ملك بريطانيا  1936-

عن العرش ليتزوج ) دوق وندسور(العظمى 
 سمسون من املطلقة األمريكية مسز

 اقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة 1948-
 اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان

ر العرىب األول ىف صنعاء ملقاومة  املؤمت1996-
 التطبيع االرسائيىل

أحمد زويل يتسلم جائزة .  العامل املرصى د1999-
 نوبل للكيمياء

 مؤمتر القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2003-
بجنيف بحضور الرئيس حسنى مبارك وعدد 

 من رؤساء الدول

 مواليد
 مولد الفيلسوف وعامل االجتامع العرىب ابن 1126-

 رشد
 مولد الشاعرة األمريكية اميىل ديكنسون 1830-
)Dickinson(  
  النديمالـلـه مولد الكاتب والصحفى عبد1845-
احد رواد ) (Dewey( مولد ميلفل ديوى 1851-

علم املكتبات صاحب نظام تصنيف ديوى 
  ) العرشى

) Franck(مولد املوسيقار سيزار فرانك  1882-
 ) قامةبلجيىك املولد فرنىس اإل(

 وفيات
مخرتع  )Nobel( وفاة الفريد نوبل 1896-

 الديناميت وصاحب جائزة نوبل 
 وفاة املوسيقار داوود حسنى 1937-
وفاة السناتور االمريىك يوجني مكارىث عن  2005-

  ً عاما89

 ديسمرب 11

  أحداث
  اليوم الدوىل للجبال____-
 الواليات املتحدة وبريطانيا تدخالن 1941-

  ابان وأملانيا وايطاليا الحرب ضد الي
  

  
  
  
  

  
تعلنان الحرب عىل الواليات املتحدة وبدورها 

 تعلن الواليات املتحدة الحرب عليهام
اعلنت القدس عاصمة الرسائيل ونقلت  1948-

 اليها معظم الوزارت والدوائر الحكومية
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 صدور قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة 1948-
  لفلسطنيبانشاء لجنة التوفيق الدولية

 زيارة أديب الشيشيكىل رئيس سوريا إىل 1952-
 القاهرة

 اللجنة املركزية للحزب الشيوعى الصينى 1977-
ترد االعتبارلوينج تشياو بينج وتعيده إىل 

 منصبه

 مواليد
مولد املوسيقار الفرنىس هيكتور برليوز  1803-
)Berlioz( 

مولد األديب الفرنىس الفرد دى موسيه  1810-
)Musset(  
مولد األديب والرواىئ الكبري نجيب  1911-

 )1988الحائز عىل جائزة نوبل (محفوظ 
 مولد الكاتب الروىس الكسندر 1918-

الحائز عىل ) (Solijenitzyn(سولجنيتسني 
  ) 1970جائزة نوبل ىف اآلداب 

 وفيات
  وفاة الفنان التشكيىل يوسف كامل1971-
   وفاة األديب املرصى عادل الغضبان1972-
  وفاة الكاتب الصحفى أحمد بهجت 2012-

 ديسمرب 12

  أحداث
قيام الجبهة الوطنية ىف مرص من حزب  1935-

الوفد واالحرار الدستورييني وحزب الشعب 
وحزب االتحاد والوفد السعدى والحزب 
الوطنى واملستقلني وقيام مظاهرات الطلبة 

 1923العادة العمل بدستور 
 الجديدة بالقرب افتتاح قناطر محمد عىل 1940-

 من القناطر الخريية
  استقالل ليبيا1963-
 نجاح إطالق الصاروخ املرصى الجديد 1983-
 )سونج فاير(
 الرئيس االمريىك بيل كلنتون يزور االراىض 1998-

 الفلسطنية
  
  
  
  

 فرنسا تسلم مرص امللفات الخاصة بقناة 1998-
السويس مبا تحتويه من وثائق سياسية 

  1859منذ بدء حفرهاعام وسجالت مالية 

 مواليد
 مولد األديب الفرنىس جوستاف فلوبري 1821-
)Flaubert(  
  مولد الشاعر األديب صالح جودت1912-
  )Sinatra(مولد املغنى فرانك سيناترا  1915-
 مولد االذاعية صفية املهندس 1922-
 مولد الفنان واألديب الربيطاىن جون 1929-

  )Osborne(اسبورن 
 محمد ابراهيم بكر استاذ اآلثار .د .د امول 1933-

  وعضو املجمع العلمى املرصى
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 وفيات
أديب (وفاة محمود سامى البارودى  1904-

  )وسياىس وقائدمرصى
مؤسسة النهضة ( وفاة هدى شعراوى 1947-

 )النسائية ىف مرص
 وفاة شيخ االزهر األسبق محمود شلتوت 1963-

 برجر وفاة الصحفى االمريىك آرثر سلز 1968-
)Sulzberger( 
 وفاة االديبه الفلسطينية الشاعرة فدوى 2003-

 طوقان
وفاة استاذ االدب الرتىك والفارىس  2004-

واالسالمى الرائد دكتور حسني مجيب 
  املرصى

 ديسمرب 13

  أحداث
مؤمتر إسالمى موسع ىف القدس لبحث  1931-

سبل حامية االماكن املقدسة اإلسالميةىف 
 يدفلسطني من التهو

ارسائيل يقرر نقل مقرى الحكومة  1949-
 والكنيست إىل القدس

  انتخاب االسقف مكاريوس رئيسا لقربص1959-
 زيارة جامل عبد النارصإىل تونس لحضور 1963-

احتفاالت جالء القوات الفرنسية عن قاعدة 
 بنزرت

 انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من 2001-
اريخ معاهدة الصواريخ املضادة للصو

 بدون تفاوض مع 1972واملوقعة ىف عام  
 روسيا

 اعتقال صدام حسني الرئيس العراقى 2003-
املخلوع بواسطة القوات األمريكية بعد 

 شهور ىف منزل ريفى بالقرب من 8اختفائه 
 تكريت

 مواليد
  )Heine( مولد الشاعر االملاىن هينه 1767-
  )االبن كريم(مولد اغاخان الرابع  1936-

 وفيات

 وفاة الشاعر االنجليزى صمويل جونسون 1784-
)Johnson( 

 Wassily(  وفاة واسيىل كاندنسيل1944-
Kandinsley ( رائد فن الرسم التجريدى

  )الروىس املولد(

 وفاة األديب الشاعر الفلسطينى جربا 1994-
  ابراهيم جربا
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 ديسمرب 14

  أحداث
  نجاح ماركوىن ىف إمتام أول ارسال السلىك1901-
دخول املراة الربيطانية االنتخابات العامة  1918-

 ألول مرة
 ىف 1923 صدور مرسوم بإعادة دستور 1936-

 مرص
 توقيع معاهدة تكوين منظمة التعاون 1960-

 االقتصادى
تم تشكيل أول حكومة باغلبية افريقية ىف  1962-

 رودسيا الشاملية كينث كاوندا
 ملرص  زيارة شواين الى رئيس وزراء الصني1963-

جامل عبد النارص مع  محادثات اءواجر
 22/12/1963استمرت الزيارة حتى (
 توقيع اتفاق السالم ىف البوسنة والهرسك 1995-

 )اتفاق دايتون( ىف باريس
الرئيس االمريىك بل كلنتون يزورغزة  1998-

ويفتح مطارها الدوىل ويلقى كلمة ىف 
املجلس الترشيعى الفلسطينى ويدعو إىل 

  فلسطني لتقرير مصريهممامرسة
توقيع بروتوكول املناطق الصناعية  2004-

والواليات  بني مرص )الكويز(املعروف باسم 
مناطق  7 يقىض إنشاء(املتحدة وارسائيل 

صناعية مؤهلة بالقاهرة واالسكندرية 
ومنطقة قناة السويس تعفى صادراتها إىل 

 )الواليات املتحدة من الرسوم الجمركية

 مواليد

  مولد جرجى زيدان مؤسس الهالل1861-

شاعر (مولد الشاعر الفرنىس بول ايلوار  1895-
  )Eluard) (املقاومة

احدى رائدات الحركة (مولد درية شفيق  1908-
 )النسائية املرصية

جيد عابدين شيخ علامء عبد امل.  مولد د1915-
  ىف مرصالسودان

صالح الدين البحريى استاذ . د.  مولد ا1935-
  وعضو املجمع العلمى املرصىاآلثار

 وفيات
الرئيس األول ( وفاة جورج واشنطن 1799-

 )Washington) (للواليات املتحدة
 وفاة املفكر واألديب الفرنىس جوستاف 1931-

  )Lebon(لوبون 
 وفاة الكاتب الصحفى االمريىك والرت 1974-

  )Lippmann(ليبامن 
 وفاة عامل الفيزياء السوفيتى اندرية 1989-
 خاروفز
وفاة الرواىئ واألديب السويرسى فريدريك  1990-

  )Dürrenmatt(دورمنات 
 وفاة السياىس واألديب السورى سامى 1995-

 الحناوى
   وفاة االذاعية همت مصطفى1995-
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 ديسمرب 15

  أحداث
 الفرنسيون يهزمون االملان ىف معركة فردان 1916-

 إبان الحرب العاملية األوىل
 زعيم النازى إيخامن ىف ارسئيل محاكمة ال1961-
 االف شخص خالل إعصار 10مرصع  1965-

 مبدينة كراتىش الباكستانية
الجرنال الكسندر هيج يتوىل منصب القائد  1974-

 األعىل لقوات الحلفاء ىف أوروبا
 ىف حادث العبارة املرصية سامل 476 مقتل 1991-

 اكربيس ىف البحر االحمر
ة للتجارة والتعريفية  دول االتفاقية العام1992-

 تتبنى الوثيقة النهائية) الجات(الجمركية 
 لجولة أوروجواى

 مواليد
  )Nero( مولد االمرباطور الروماىن نريون 37-

مولد املصور االنجليزى جورج رومنى  1734-
)Romney( 

 وفيات

وفاة الرسام الهولندى جان فرمبري  1675-
)Varmeer( 

 زراء مرص اغتيال يوسف وهبه رئيس و1919-

 وفاة الشاعر عبدالرحمن شكرى 1958-

 وفاة املمثل االنجليزى شارلز لوتون 1962-
)Laguhton( 

 وفاة مخرج الصور املتحركة االمريىك والت 1966-
  )Disney(ديزىن 

  وفاة عامل االجتامع املرصى عباس عامر1980-

وفاة عمر عبدالعزيز أمني األديب املرتجم  1986-
  بمؤسس روايات الجي

 ديسمرب 16

  أحداث
زلزال قوى يرضب اقليم كانوا ىف الصني  1920-

 الف شخص 200ويسفر عن مرصع 
  
  
  
  
  
  
  

توىل الشيخ عيىس بن سلامن أول خليفة  1961-
 الحكم ىف البحرين

افتتاح افتتاح املجلس الوطنى األول ىف  1973-
 البحرين

 وجهت الواليات املتحدة سلسة 1998-
غداد ىف عملية رضبات صاروخية إىل ب

  ردا عىل) ثعلب الصحراء(أطلقت عليها 
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 استمرار العراق ىف منع عمليات تفتيش        
 الخرباء لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية

 اشتباكات بني قوات الجيش واملعتصمني 2011-
أمام مجلس الوزراء املرصى ىف القاهرة 

  وسقوط عدد من الضحايا
مريىك باراك أوباما  اختار الرئيس األ2012-

ًالسيناتور جون كريى وزيرا للخارجية خلفا 
  لهيالرى كلينتون

 مواليد
  )Austin( مولد االديبة االنجليزية جني اوسنت 1775-
 مولد الكاتب االمريىك جورج سانتيانا 1863-
)Santayana(  
 Wassily(  مولد واسيىل كاندنسيل1866-

Kandinsley(  رائد فن الرسم التجريدى
  )الروىس املولد(

 مولد الكاتب االنجليزى آرثر كالرك 1916-
)Clarke( 
. مولد رائد الحركة التعاونية ىف مرص د 1922-

 كامل حمدى ابو الخري

 وفيات
 وفاة املوسيقار الفرنىس كاميل سان سانس 1921-
)Saint-Saëns( 
  وفاة األديب االنجليزى سومرست موم1965-
 اغب عياد وفاة الفنان املرصى ر1982-
  وفاة املمثل صالح نظمى1991-
  وفاة الطبيب الباطنى املرصى زىك سويدان1996-
   وفاة املمثلة املرصية ماجدة الخطيب2006-

 ديسمرب 17

  أحداث
 نجاح أول طريان لطائرة مدنية اخرتعها 1903-

اورفيل رايت يتمكن بنجاح (االخوان رايت 
 12من التحليق بالطائرة ألول مرة ملدة 

ثانية وكانت الطائرة متول بالجازولني، 
بعدها متكن اخوه ويلبور من التحليق ملدة 

 ) ثانية59
 . افتتاح مجمع اللغة العربية ىف القاهرة1932-
 ً فلسطينيا إىل لبنان465 ارسائيل تبعد 1992-
 هجوم يسارى ىف ليام عاصمة بريو مبنزل 1996-

 السفري الياباىن وأرس املئات
ئة عام تاسيس الحركة النقابية  مرور ما1998-

 .املرصية

ار بإعتبار قر اصدر الرئيس حسنى مبارك 2002-
يناير اجازة رسمية ىف كل الدولة  7يوم 

 مبناسبة عيد امليالد املجيد
 قيام ثورة تونس ضد نظام زين العابدين 2010-

  بن عىل

  مواليد
  )Beethoven( مولد املوسيقار بيتهوفن 1770-
ه موىس رائدة تعليم البنات ىف  مولد نبوي1886-

 مرص
 مولد عزيزة امري رائدة السينام املرصية 1901-
 )اسمها االصىل مفيدة محمد غنيم(
مولد الكاتب االنجليزى والرت جرينوود  1903-
)Greenwood( 
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 مولد املهندس الزراعى املرصى مصطفى 1903-
 الجبىل وزير الزراعة األسبق

 وفيات
احد زعامء الثورة (ليفار  وفاة سيمون بو1830-

) ضد الحكم االسباىن ىف امريكا الجنوبية
)Bolivaire(  

وفاة األديب الفرنىس الفونس دوديه  1897-
)Daudet(  
  )Renoir( وفاة الرسام الفرنىس رينوار 1919-
الشاعر والكاتب ( وفاة جورج شحادة 1988-

  )املرسحى الفرنىس اللبناىن االصل

 ديسمرب 18

  أحداث
ً يوما عامليا لالحتفال ديسمرب 18إعالن  ____- ً

 باللغة العربية للتواصل
 للمهاجرين اليوم الدوىل ____-
  إلغاء الرق ىف الواليات املتحدة األمريكية1865-
مر عال بإنشاء لجنة حفظ األثار أصدور  1881-

العربية ىف القاهرة تحت إرشاف وزير 
 االوقاف محمد زىك باشا فهمى

 س الثاىن عن عرش مرصخلع عبا 1914-
 إعالن بريطانيا الحامية الربيطانية عىل 1914-

مرص وتعيني ماكامهون مندوبا ساميا، 
وزوال السيادة الرتكية عىل مرص بعد ان 

 1882استمرت منذ عام 
" املوند" صدور العدد األول من جريدة 1944-

 الفرنسية
يلقى خطابا ىف االحتفال  جامل عبد النارص 1958-

 )ألول مرة ىف مرص(لعلم بعيد ا
اجتامع عبدالنارص بفيصل آل سعود ملك  1969-

 اململكة العربية السعودية بالقاهرة

 مواليد
مولد املوسيقار اآلملاىن كارل فون فيرب  1786-
)von Weber(  
  )Klee(مولد الفنان السويرسى بول كىل  1879-
) الرئيس اآلملاىن السابق(مولد فيىل برانت  1913-
)Brandt(  
  مولد األديب االردىن غالب هلسا1932-

 وفيات
 بو حامد الغزاىلأوفاة االمام  1111-
 وفاة اليكىس كوسيجني رئيس مجلس 1980-

 )Kossyguine(الوزارء السوفيتى األسبق 
  انتحار محمد شيخو رئيس وزارء ألبانيا1981-
احد ( وفاة فرانك سرينج الفيزياىئ الكندى 1984-

 )لذرية األمريكيةمخرتعى القنبلة ا
ىف ( وفاة األديب االردىن غالب هلسا 1989-

 )دمشق
 عىل عبدالواحد واىف عامل االجتامع.  وفاة د1991-
 أحمد الـلـه وفاة الكاتب الصحفى عبد1996-

  )ميىك ماوس (الـلـهعبد

  ديسمرب17/18



  

 

 353
   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 ديسمرب 19

  أحداث
األمم املتحدة للتعاون فيام بني بلدان  يوم ____-

 الجنوب
 السلطان حسني كامل عرش مرص بعد  توىل1914-

 خلع الخديوى عباس الثاىن
 تقرير البدء ىف تنفيذ السد العاىل بتوقيع 1958-

 اتفاقية مع االتحاد السوفيتى لتمويله
 إعادة انتخاب شارل ديجول رئيسا 1965-

 لجمهورية فرنسا
 اجتامع عبد النارص بامللك فيصل ال سعود 1969-

لتحرير ويارس عرفات رئيس منظمة ا
 الفلسطينية

 استقالة الرئيس الباكستاىن محمد ايوب 1971-
خان بعد هزمية بالده من الهند وقيام دولة 

 بنجالديش
 مواليد
) زعيم ورئيس سوفيتى( مولد بريجينيف 1906-
)Brejenev( 
   مولد صفوت الرشيف وزير االعالم املرصى1933-

 وفيات
  وفاة األديب االنجليزى امليى برونتى1848-
)Bronte( 
 صل املتجنس وفاة املسترشق النمساوى األ1893-

  )Sprenger(باالنجليزية اشربنجر 
 وفاة امللحن واملطرب املرصى محمد 1900-

 عثامن
الصحفى املرصى اللبناىن ( وفاة فارس منر 1951-

 حد مؤسىس جريدة املقطمأ) االصل
أحد املتهمني ( وفاة عبدالفتاح عنايت 1986-

غتيال رسدار الجيش املرصى الثامنية ىف ا
 )السريىل ستاك

وفاة األديب الفلسطينى اسحق موىس  1990-
 الحسينى

ىف ) الصحفى املرصى( وفاة حمدى فؤاد 1994-
 واشنطن

 وفاة عبدالجليل العمرى االقتصادى 1996-
  والسياىس املرصى

 ديسمرب 20

  أحداث
 للتضامن اإلنساىن اليوم الدوىل ____-

  
  
  
  
  

ورليانز مبناسبة رشاء  أل رسمى ىف نيو احتفا1803-
 من فرنسا) لويزيانا(الواليات املتحدة 
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وروبية  افتتاح وكالة الطاقة النووية األ1957-
 رسميا

 اعلن التشكيل القيادة السياسية املوحدة 1964-
 من مرص والعراق

 استقبل عبد النارص امللك سعود ملك 1966-
 )ةبالقاهر(اململكة العربية السعودية 

 انعقاد مؤمتر القمة العرىب الخامس 1969-
 بالرباط

 السعودية وقطر توقعان عىل اتفاقية 1992-
 لتسوية الحدود بحضور الرئيس مبارك

 مواليد
 Von(مولد املؤرخ االملاىن فون رانكة  1795-

Ranke(  
مولد األديب املرصى اللبناىن االصل فؤاد  1900-

 رصوف

 وفيات
 الرسام السريياىل املرصىدهم وانىل أ وفاة 1959-
 وفاة الكاتب واألديب الرواىئ االمريىك 1968-

  )Steinbeck(جون شتاينبك 
سبانيا لويس كاريرو أاغتيال رئيس وزراء  1973-

  )Blanco(بالنكو 
 وفاة عازف البيانو األمريىك البولندى 1982-

 )Rubnestein(رثر روبنشتني أاالصل 
 األسبق  وفاة وزير الزراعة املرصى1988-

 عبدالفتاح الجبىل
  وفاة املؤرخ املوسيقى محمود كامل2000-
أول ) Senghor( وفاة ليوبولد سنجور 2001-

  )  عاما95عن (رئيس للسنغال 

 ديسمرب 21

  أحداث
 انتصار الجيش املرصى عىل الجيش الرتىك 1832-

 ىف موقعة قونية
اخرتاع (م لإلضاءة الكهربائية ا أول استخد1879-

ع االمريىك توماس إديسون للمصباح املخرت
 )الكهرباىئ

 تاسيس حزب االمة ىف مرص 1907-
هلية رسميا افتتاح الجامعة املرصية األ 1908-
قامت فاطمة اسامعيل بالتربع إلنشاء (

  وكان مقرها األول(الجامعة املرصية 
  

  
  

  

  
 مببنى الجامعة األمريكية بالقاهرة مبيدان 

 )التحرير
 اق إىل االمم املتحدةانضامم العر 1945-
 انتخاب ديجول رئيسا لجمهورية فرنسا 1958-

 الخامسة
 الواليات املتحدة األمريكية تطلق 1968-

 رواد إىل مدارها 3به ) 8ابوللو(صاروخها 
 حول القمر

وصول اندريه جروميكو وزيرخارجية  1968-
االتحاد السوفيتى إلجراء مباحاثات مع 

 رشق االوسطجامل عبد النارص حول ازمة ال
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 تويل كورت فالدهايم منصب 1971-
توىف ىف (السكرتريالعام لالمم املتحدة 

14/6/2007( 
انفجار طائرة تابعة لخطوط بان امريكان  1988-

 فوق قرية لوكرىب 747من طراز بوينج 
""Lockerbie االسكتلندية نتيجة عمل 

" 259"ارهاىب مام يسفر عن مرصع الركاب 
 شخصا عىل األرض

 سابقة توقع ىف يةوفياتس جمهورية 1991-
كازاخستان اتفاق يعلن نهاية االتحاد 
السوفيتى وإقامة دول الكومنولث 

 )املستقلة
 فوز النادى االهىل املرصى ببطولة ابطال 2001-

 الدورى االفريقى

 مواليد
 مولد السياىس والكاتب االنجليزى 1804-

 )Disraeli(دذرائيىل 
 جوزيف ستالني مولد الزعيم الروىس 1879-
)Stalin(  

 مولد الكاتبة الربيطانية ربيكا وست 1892-
)West(  
 مولد الرواىئ واألديب االملاىن هيزيش بيل 1917-
) Waldheim(  مولد كورت فالدهايم1918-
 1972األمني العام لالمم املتحدة عام (

 ) ورئيس النمسا األسبق
عىل حبيش رئيس اكادميية . د. مولد ا 1936-

ث العلمى األسبق وعضو املجمع البح
 العلمى املرصى

مولد املمثلة السينامئية األمريكية جني  1937-
  )Fonda(فوندا 

 وفيات
 وفاة األديب االيطاىل جيوفاين بوكاتشو 1375-
)Boccaccio(  
 وفاة خديوى مرص األسبق عباس حلمى 1944-

 )ستانةىف منفاه باأل(ثاىن ال
 يخ عىل محمود وفاة املقرئ واملنشد الش1946-
  وفاة املغنية واملمثلة ليىل مراد 1995-

 ديسمرب 22

  أحداث
 السلطات االنجيلزية تنفى الزعيم سعد 1921-

 زغلول ورفاقه إىل جزيرة سيشل
تم ىف واشنطن توقيع اتفاقية قرض توسيع  1959-

قناة السويس بني الجمهورية العربية 
 املتحدة والبنك الدوىل

  
  
  
  

بني حسنى مبارك ويارسعرفات أول لقاء  1983-
 بعد اتفاقية كامب ديفيد

أسفر  غرق السفينة املرصية سامل اكسربس 1991-
 عرشات الضحاياعن 

 برملان جنوب افريقيا يصدر أول دستور 1993-
 ملرحلة مابعد الفصل العنرصى
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 حكومة افغانية انتقالية جديدة برئاسة 2001-
 حميد قرضاى

 ماهر وزير الخارجية  االعتداء عىل أحمد2003-
املرصية اثناء دخول االقىص إلجراء 
مفاوضات مع الجانب االرسائيىل لدفع 

 عملية السالم

 مواليد
 مولد الصحفى املرصى امني الرافعى 1886-
األديب الشاعر (مولد طاهر ابو فاشا  1908-

 )مؤلف الدراما
مولد املفكر االسالمى دكتور محمد سليم  1942-

 العوا

 وفيات
 وفاة األديب االنجليزى جورج اليوت 1880-
)Eliot(  
 )رائد املرسح العرىب(وفاة زىك طليامت  1982-
 وفاة الكاتب املرسحى االيرلندى صمويل 1989-

  )Becket(بيكيت 
 وفاة نقيب املحامني األسبق ىف مرص أحمد 1996-

 الخواجة
  وفاة االديبة جاذبية صدقى2001-
   وفاة املمثلة سناء جميل2002-
وزير (وفاة منصور حسن سياىس مرصى  2012-

  ً)الثقافة واإلعالم سابقا

 ديسمرب 23

  أحداث
 العيد القومى ملحافظة بورسعيد مبناسبة ____-

 1956الجالء قوات العدواىن الثالىث عام ذكرى 
  دعوة أول مجلس نياىب مرصى إىل االنعقاد1881-
  صدور قانون تقسيم بولندا1920-
 تبة ىف دير البلح اثناء حرب فلسطني معركة ال1948-
 انسحاب قوات العدوان الثالىث من قناة 1956-

وتسلم القوات املرصية ) عيد النرص(السويس 
 مدينة بورسعيد من البوليس الدوىل

  
  
  
  
  
  
  
  

 جامل عبد النارص يلقى خطابا بورسعيد 1958-
يقول فيه اننا نريد تحويل افراد الشعب إىل 

ولن نقبل تحكم راس مالك ىف دولة تعاونية 
 االقطاع

 توجيه دعوة عاجلة من الرئيس عبد 1963-
النارص إىل الرؤساء وملوك الدول العربية 
لعقد اجتامع قمة القاهرة ملواجهة الخطر 

 االرسائيىل بتحويل مجرى نهر األردن
  انعقاد مؤمتر القمة العرىب الخامس بالرباط1969-
 ة توقف القتال بني الرصب والبوسن1994-
ساحل ( انقالب عسكرى ىف الكوت ديفوار 1999-

 يقوده رويرب) العاج
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افتتح الرئيس حسنى مبارك مرشوع  2001-
تطوير معبدى رمسيس الثاىن ونفرتيتى ىف 

 مدينة ابو سنبل ىف جنوب مرص

 مواليد
  مولد السياىس واملرشع واألديب عبدالعزيز1870-

رفيق سعد زغلول وعىل شعراوى ىف (فهمى 
 )1918بة باستقالل مرص املطال

  مولد األديب املرصى مصطفى السحرىت1902-
مولد الرئيس االملاىن األسبق هيلموت  1918-

 )Schmith(شميث 
مولد املستشار عدىل منصور رئيس  1945-

 4/7/2013 من جمهورية مرص املؤقت

 وفيات
 وفاة االقتصادى االنجليزى توماس مالتس 1834-
)Malthus( 

لفلىك الفرنىس بيري جانسن  وفاة ا1907-
)Jannsen(  
 وفاة هدى شعراوى رائدة الحركة النسائية 1947-

 املرصية
 اعدام برييا رئيس املخابرات الروسية 1953-
مولده (وفاة سامى الشوا عازف الكامن  1965-

1889( 
 وفاة الدكتور عبدالرزاق صدقى وزير 2001-

  الزراعة املرصى األسبق
د حافظ عامل الحرشات وحم وفاة الدكتور م2011-

ورئيس مجمع اللغة العربية  واملجمع 
عقب ( عام 100العلمى املرصى عن عمر 

 بأسبوع حادث إحراق املجمع العلمى املرصى
  )17/12/2011واحد ىف 

 ديسمرب 24

  أحداث
 توقيع معاهدة جنت التى انهت حرب 1814-

  بني الواليات املتحدة األمريكية1812عام 
 وبريطانيا

تقديم العرض األول ألوبرا عايدة ىف  1871-
 القاهرة

 القوات االنجيلزية تحتل بنغازى ىف لبيبا 1941-
 اثناء الحرب العاملية الثانية

 استقالل ليبيا واعالن ادريس السنوىس 1951-
 ملكا عىل ليبيا

  
  
  

 اجتمع ىف كوناكرى عاصمة غينيا رؤساء 1960-
 غينيا وغانا وماىل واتفقوا عىل اتحاد

 الجمهورية الثالثة
أونو رئيس بورما يزور القاهرة ويجرى  1961-

  جامل عبد النارصعمباحاثات م
وبك ىف انعقد مؤمتر دول منظمة األ 1973-

ن االنتاج وحفظ أصدر القرار بشأالكويت و
عقاب التصدير الدول ىف أعقاب حرب أىف 

الكويت ( ىف الرشق االوسط 1973اكتوبر 
 )1973 ديسمرب 25 و24
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 توىل روبريأجى رئاسة الجمهورية ىف 1999-
بعد انقالب ) ساحل العاج(الكوت ديفوار 

 عسكرى

 مواليد
مولد الشاعر األسباىن جوان رامون جمييز  1881-
)Jimenez(  
 مولد املمثلة السنيامئية األمريكية ايفا 1922-

  )Gardner(جاردنر 

 وفيات
 da( وفاة املكتشف فاسكو داجاما 1524-

Gama(  
 وفاة األديب االنجليزى ويليام ثاكرى 1863-
)Thackeray( 
  وفاة الشاعر العراقى بدر شاكر السياب1964-
وفاة املؤرخ والكاتب العرىب ساطع  1968-

 الحرصى

 وفاة الصحفى محمد التابعى مؤسس 1976-
  عاما82مجلة اخر ساعة عن 

 )املؤرخ اللبناىن االصل( وفاة فيليب حتى 1978-
األديب الفرنىس لوى أراجون  وفاة 1982-
)Aragon(  
 وفاة الفنان التشكيىل راغب عياد 1986-
 اعدام الزعيم الروماىن نيكوالى 1989-

  وزوجته الينا ) Ceausescu(تشاوشيسكو 
  وفاة املطرب السورى فهد بالن1997-
 وفاة استاذ الجغرافيا ورئيس املجمع 1999-

وزير (سليامن حزين . العلمى املرصى د
  )قافة األسبقالث

) Huntington(ون توفاة صامويل هنتينج 2008-
مفكر أمريىك صاحب نظرية رصاع (

  الحضارات 
ناقد مرسحى ) Pinter( وفاة هارولد بينرت 2008-

حصل عىل جائزة نوبل لالدب (بريطاىن 
2005 (  

 ديسمرب 25

  أحداث
 يوم الكريسامس ____-
اة هريو هيتو يعتىل عرش اليابان بعد وف 1926-

والده اإلمرباطور يوىش هيتو لتبدا حقبة 
طلق عىل عهده الذى أالسالم املستنري كام 

  بحروب توسعيةأبد
  
  
  
  

تفكك االتحاد السوفيتى وميخائيل  1991-
جورباتشوف يستقيل ويلتسني يستوىل عىل 

 السلطة

 مواليد
 مولد العامل االنجليزى اسحق نيوتن 1642-
)Newton( 
مؤسس دولة (جناح  مولد محمد عىل 1867-

 )باكستان
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 مولد املفكر واألديب االسالمى اللبناىن 1869-
 شكيب ارسالن

 )األديب اللبناىن(مولد نقوال حداد  1872-
  مولد األديب والشاعر املرصى عىل الجارم1881-
 مولد االديبة املرصية ملك حفنى ناصف 1886-
 )باحثة البادية(
 بوجارت  مولد املمثل السينامىئ همفرى1889-
)Bogart(  
 مولد الدبلوماىس والشاعر الغناىئ أحمد 1905-

 عبداملجيد
 مولد الرئيس املرصى محمد انور السادات 1918-
 استاذ الـلـهاسامعيل صربى عبد. مولد د 1924-

االقتصاد وخبري ووزير التخطيط املرصى 
 سايقا

مولد الشاعر الشعبى ورسام الكاركاتري  1930-
 صالح جاهني

. مولد الباحث واملفكر االسالمى د 1931-
 مصطفى محمود

 وفيات
وفاة األديب الفرنىس بول بورجيه  1935-
)Borget(  
 وفاة الشاعر العراقى بدر شاكر السياب 1964-
وفاة الفنان السريياىل املرصى رمسيس  1966-

 يونان
  وفاة السياىس الرتىك عصمت اينونو1973-
القائد عىل  وفاة املشري أحمد اسامعيل 1974-

 1973 إبان حرب أكتوبر العسكرى املرصى
  وفاة املطرب فريد االطرش1974-
 وفاة األديب الشاعر الفنان شفيق 1976-

 )مهجرى لبناىن األصل (املعلوف
رائد ) (Chaplin( وفاة شارىل شابلن 1977-

  ) السينام الصامتة
   وفاة املخرج املرصى عباس كامل1985-

 ديسمرب 26

  أحداث
 قوات السلطان العثامىن سليامن القانوىن 1522-

 تغزو جزيرة رودس
 افتتاح الربملان املرصى األول 1881-
 اكتشف بريومارى كورى مادة الراديوم 1898-
 القاهرة تعلن من جانبها انهاء االتحاد 1961-

 الفيدراىل مع امللكية اليمنية
  
  
  
  
  

س غارب أ عملية ارسائيل االنتقامية ىف ر1969-
 ثناء حرب االستنزافأعىل مرص ردا 

 تعني الفريق أول محمد عبد الغنى 1974-
الجمىس وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات 

 املسلحة
السعودية والعراق يوقعان اتفاقا يقىض  1980-

 بتقسيم املنطقة املحايدة بينهام
 عرض السفينة االثرية لويزا للجمهور 1986-

 ديسمرب25/26
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 مواليد
-Mao(ينى ماوتىس تونج  مولد الزعيم الص1893-

Tso_tong(  
مولد املخرج السينامىئ املرصى عاطف  1947-

 الطيب

 وفيات
احد رواد علم املكتبات (وفاة ملفل ديوى  1931-

  )Dewey) (وصاحب نظام تصنيف ديوى

 للواليات 33الرئيس ( وفاة هارى ترومان 1972-
  )Truman) (املتحدة األمريكية

 هوارى بومدين وفاة الرئيس الجزائرى 1978-
  وفاة املقرئ الشيخ مصطفى اسامعيل1978-
 وفاة الصحفى املرصى اللبناىن االصل 1984-

 شكرى زيدان
 وفاة املطربة واملمثلة نجاة عىل 1993-
 وفاة حافظ محمود نقيب الصحفيني 1996-

  املرصيني األسبق

 ديسمرب 27

  أحداث
 سلسلة من الزالزل ترضب تركيا تسفر عن 1939-

  شخص10000مقتل 
 تاسيس البنك الدوىل لإلنشاء البنك الدوىل 1945-

 لإلنشاء والتعمري
 تاسس صندوق النقد الدوىل 1945-
 )بني الفلسطينيني واليهود(معارك القدس  1947-
  استقالل اندونسيا1949-
 توقيع االتفاق عىل بناء مرحلة األوىل للسد 1958-

 العاىل بني مرص واالتحاد السوفيتى
إعالن ميثاق طرابلس بني مرص ولبيبا  1969-

عبد وقعة الرؤساء الثالثة جامل (والسودان 
 )النارص وجعفر منريى ومعمر القذاىف

فغانستان ضد امللك أ انقالب عسكرى ىف 1979-
 ظاهر شاه

نابيب ىف الواليات والدة أول طفلة لأل 1981-
 املتحدة األمريكية

تحاد  روسيا تشغل للمرة األوىل مقعد اال1991-
 السوفيتى ىف مجلس االمن

 مواليد
  )Pasteur( مولد العامل الفرنىس لويس باستري 1822-
 مولد كامل الدين سامح استاذ الهندسة 1914-

 واالثار والعامرة االسالمية
محمود حمدى زقزوق وزير .  مولد د1933-

   األسبقاالوقاف املرصى

 وفيات
  )Tellmann( وفاة الفنان االملاىن ماكس تيلامن 1950-
  وفاة الرئيس الجزائرى هوارى بو مدين1978-
 38الرئيس ( عاما 93 وفاة جريالد فورد عن 2006-

 )Ford)  (للواليات املتحدة األمريكية
 اغتيال ىب نظري بوتو رئيسة الوزراء 2007-

الباكستانية السابعة ورئيسة حزب الشعب 
وزعيمة املعارضة الباكستانية ىف عملية 

  سالم ابادانتحارية با

  ديسمرب27/28



  

 

 361
   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 ديسمرب 28

  أحداث
بقوا فيها ( عراىب ورفاقة يرحلون إىل سيالن 1882-

 ً) عاما17
أول عرض سينامىئ قدمه األخوان  1895-

 ولويس مليري ىف باريسأوجيست 
 تاسيس دار االثار العربية متحف الفن 1903-

 اإلسالمى بالقاهرة
  ارسائيل تدمر ثالث طائرات ىف مطار بريوت1968-
الرئيس أنور السادات يقرر تصفية الحراسات  1970-

 ىف مرص
 2 بريطانيا و12 مجموعة مسلحة تخطف 1998-

 من االسرتاليني ىف منطقة 2من االمريكيني و
العقوبات عن  ايني شامل عدن واملطالبة برفع

 العراق
 سوزان مبارك تفتتح متحف ام كلثوم 2001-

 بقرص املانسرتىل

 مواليد
 )Wilson( وودرو ويلسون  مولد توماس1856-
  )  للواليات املتحدة األمريكية28الرئيس (
 مولد األديب والكاتب املرسحى الليبى 1942-

 أحمد ابراهيم الفقيه

 وفيات
 وفاة فيكتور عامنوئيل الثالث ملك ايطاليا 1947-

 )Emmanuel III(السابق 
 اغتيال محمود فهمى النقراىش رئيس 1948-

 قالوزراء املرصى األسب
طبيب (مصطفى الديواىن .  وفاة د1993-

 )االطفال
 وفاة مصمم االزياء العاملى لوى فريو 1999-
)Louis Ferro) ( عاما76عن عمر يناهز  (  

  ديسمرب 29

  أحداث
مره إىل الجيش ببدء أصدر إبراهيم باشا أ 1840-

 ًالجالء عن الشام تنفيذا ملعاهدة لندن
هورية  انتخاب صن يات صن رئيسا لجم1911-

  ولوزراء الصني
  
  
  
  
  

 زيارة تيتو ملرص واجتامعه مع جامل عبد 1955-
 النارص وصدور بيان مشرتك ملحادثاتهام

  اعالن استقالل بتسوا الند1965-
حزب املؤمتر الهندى بزعامة راجيف  1984-

 غاندى يفوز ىف انتخابات الهند

 ديسمرب28/29
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 مواليد
) 15محظية لويس ( مولد مدام مببادور 1721-
)Pompadour(  
مولد السياىس الربيطاىن ويليام جالدستون  1809-
)Gladstone(  
 مولد املوسيقار االسباىن بابلو كاسل 1876-

 وفيات
  )Rilke( وفاة الشاعر األملاىن ريلكه 1926-
 مني الرافعىأ وفاة الصحفى املرصى 1927-

  
  

 ارسائيل تغتال فهد القواسمة عضو منظمة 1984-
  تحرير فلسطني

اة السياىس والرئيس الربيطاىن األسبق  وف1986-
 )Macmillan(هارولد ماكميالن 

 انتخاب فاكالت هامل رئيسا 1989-
 لتشكوسلوفاكيا

اديب ومصور (أحمد موىس .  وفاة د1992-
 )وموسيقى

 وفاة رائد الرسم التجريدى ىف مرص الفنان 1999-
 ) عاما80عن (منري كنعان 

مد صدقى أح.  وفاة املفكر الفلسطينى د2003-
  الدجاىن

 ديسمرب 30

  أحداث
  إعالن الجمهورية الشعبية الرومانية1947-
 انتخاب محمد عبد املنعم رخا رئيسا ألول 1984-

 جمعية للكاريكاتري ىف مرص

 مواليد
 مولد األديب االنجليزى رديارد كبلنج 1865-
)Kipling( 
  مولد سيدة الغناء العرىب ام كلثوم1898-
يقار الروىس دميرتى كاباليفسىك  مولد املوس1904-
)Kabalevsky(  
 مولد الشاعر ورسام الكاركاتري صالح 1930-

 جاهني

  

 وفيات
  )Boyle( وفاة العامل الربيطاىن روبرت بويل 1691-
 وفاة املكتشف االنجليزى صمويل بيكر 1893-
)Baker(  
) Raspoutine( نيت اغتيال الراهب راسبو1916-
 زوجة قيرص الذى سيطر عىل الكسندرا(

روسيا نيقوال الثاىن ولعب دورا كبريا ىف 
  ) شئون الكنيسة والدولة

 وفاة األديب الفرنىس رومان روالن 1944-
)Rolland) ( الحائز عىل جائزة نوبل ىف

 ) 1915االدب عام 
 اعدام الرئيس العراقى صدام حسني 2006-
  )شنقا(
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 ديسمرب 31

  أحداث
 يني عن لبنانجالء أخر الجنود الفرنس 1946-
 الرئيس االمريىك ترومان يعلن رسميا 1946-

 انتهاء الحرب العاملية الثانية
بعد ان زودت (انتهاء مرشوع مارشال  1951-

الواليات املتحدة مبوجبة اوروبا الغربية مبا 
 ) بليون دوالر12.4قيميته 

 تاسيس الصندوق الكويتى للتنمية 1961-
 االقتصادية العربية

 حاد روديسيا ونياساالندات حل 1963-
 انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من 1984-

منظمة اليونسكو احتجاجا عىل ان يديرها 
 رئيس املنظمة السنغاىل أحمد مختار

 بريطانيا متنح الطبيب املرصى االصل مجدى 1991-
 يعقوب رتبة فارس

  هروب ابنة الرئيس الكوىب كاسرتو إىل امريكا1993-
 ت الروسية تقتحم العاصمة الشيشانية القوا1994-
 احتفاالت العامل بنهاية القرن العرشين 1999-
 بني بات ىف قرية الكشح بصعيد مرصا اضطر1999-

 املسلميني واالقباط
 استقالة الرئيس الروىس بوريس يلتسني 1999-

 وتعيني فالدمييري بوتني

 تشكيل حكومة جديدة ىف مرص بقيادة 2006-
 يفالدكتور أحمد نظ

  مواليد
 مولد الرسام الفرنىس هرنى ماتيس 1869-
)Matisse(  
 مولد الطبيب الشاعر الدكتور ابراهيم 1898-

 ناجى
 مولد الشاعرة جليلة رضا 1915-
عىل حبيش رئيس اكادميية البحث .  مولد د1936-

 العلمى

 وفيات
 وفاة الرسام الفرنىس جوستاف كوربيت 1877-
)Courbet(  
باح السامل الصباح امري دولة  وفاة الشيخ ص1977-

 الكويت السابق
وفاة املؤلف املوسيقى املرسحى االمريىك  1979-

  )Rodgers(ريتشارد رودجرز 
  وفاة املمثل صالح ذو الفقار1993-
 وفاة املؤرخ والكاتب الصحفى جامل 2007-

  بدوى رئيس تحرير الوفد األسبق
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   مرجعية رسيعةقامئة

  محتويات
  

رقم 
  الصفحة

  369   ن الكريمآاألنبياء والرسل املذكورون ىف القر
  377   امللوك والرؤساء ورؤساء الوزارات وشيوخ األزهر: مرص

  379   حكام مرص من مينا حتى الرئيس املؤقت عدىل منصور
  419   2013-1878رؤساء وزارات مرص من عام 

  431   2013م حتى 1690شيوخ األزهر الرشيف من 
  437   الواليات املتحدة األمريكية

  439  ) باللغة االنجليزية(الرؤساء من جورج واشنطن حتى أوباما 
  441  بريطانيا 

  443  ) باللغة االنجليزية(قامئة بامللوك ورؤساء الوزارات 
  451   فرنسا

  453  قامئة برؤساء جمهورية فرنسا 
  463   األمم املتحدة
  465   هاوكاالت وهامنظامت

  467  الدول األعضاء 
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  475  )  املؤمترات-  األعضاء-األمناء(جامعة الدول العربية 
  483   الوطنى لدول العامل باللغتني العربية واالنجليزية اليوم

  503  ) 1918-1914( العاملية األوىل وقائع الحرب
  509  ) 1945-1939(وقائع الحرب العاملية الثانية 

  519  علامء العرب وإسهاماتهم 
  525  قامئة املخرتعني واخرتاعاتهم 

  535  ) باللغة االنجليزية (2012- 1901قامئة جوائز نوبل من 
  549  األيام الدولية 

  557  رؤساء الربملان ومجلس الشعب املرصى 
  562  املؤسسون والرؤساء لجريدة األهرام 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  

  األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم

  م
اسم النبى 

  ونسبه

الفرتة 
التاريخية 
 التقريبية

بعثته 
 بالتقريب

  لقب قومه
مكان 
  بعثته

عدد 
مرات 
ذكره 
ىف 

القرآن 
 الكريم

   ودالئل نبوته5من آثار  ريتهذ
مكان 
  وفاته

  1  آدم

قال الرسول 
 عليهالـلـهصىل 

كلكم "وسلم 
من آدم وآدم 

  "من تراب

5872-
م. ق4942

الهند   ذرية آدم  --
وقيل 
جزيرة 
  العرب

 ولد 40  25
  وبنت

 بيده ونفخالـلـهخلقه  -1
فيه من روحه وأسجد له
املالئكة وعلمه األسامء
كلها وأنزله األرض حليفة

  .وآتاه عرش صحائف
أول من: " قال القرطبى- 2

  "بنى البيت آدم

الهند 
وقيل مكة
  املكرمة

  إدريس
2  

ابن يارد بن 
مهالتيل من 

ذرية شيث بن 
  آدم أىب البرش

4533-
م. ق4188

  
  

م. ق4350
  
  
  

 أوالد قابيل
  
  
  

بابل 
  بالعراق

  
  
  

2  
  
  
  

متوشلح 
ومجموعة 
من البنني 

  والبنات
  

 له ثالثنيالـلـه أنزل -1
صحيفة وهو أول من

  .خط بالقلم
وآداب كانت له مواعظ -2

  .وحكم عظيمة

رفعه 
 إليهالـلـه

  نوح
3  

ابن المك بن 
متوشلح بن 
إدريس من 

ذرية شيث بن 
  آدم أىب البرش

3993-
م. ق3043

  
  

م. ق3650
  
  
  

  قوم نوح
  
  
  

  العراق
  
  
  

43  
  
  
  

   أوالد4
  
  
  

 إىل األرضالـلـه أول رسل - 1
عىل الصحيح فدعا إىل

 فكذبه قومه فتحملالـلـه
  .شاق ىف سبيل ذلكامل

 إليه بأنالـلـه أوحى - 2
يصنع الفلك لينجى به
 .املؤمنني ويغرق العاصني

مكة 
  املكرمة

  
  
  

  هود
4  

 الـلـهابن عبد
بن رباح بن 

 ذريةالخلود من
  سام بن نوح

2450-
م. ق2320

  
  

م. ق2400
  
  
  

  قوم عاد
  
  
  

 األحقاف
  
  
  

7  
  
  
  
  

--  
  
  
  
  

رثةة أخالقه وك دماث-1
  .الـلـهالتحدث بنعم 

إىن أشهد( قال لقومه -2
أىن برئ وأشهدوا الـلـه

 من دونهمام ترشكون
فكيدوىن جميعا ثم ال

–سورة هود ) "تنظرون
  "55-54االيه 

 

رشق 
حرض 
  موت
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  األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم

 نجاة هود وقومه املؤمنني- 3              
 الذى نزلالـلـهمن عذاب 

  .بالكافرين

  

  صالح
5  

ابن عبيد بن 
آسف من ذرية 

  سام ابن نوح

2150-
م. ق2080

  

م. ق2100
  
  

  قوم مثود
  
  

الحجر 
مدائن (

  )صالح
  

9  
  
  

--  
  
  

هذه ناقة: (زة  الناقة املعج- 1
سورة) "آية لكم الـلـه

  " 73 اآلية –األعراف 

لنصيحة لقومه أمانته ىف ا- 2
  .الـلـهوتذكريهم بنعم 

 نجاة صالح وقومه- 3
الـلـهب من عذااملؤمنني  

  .الذى نزل بالكافرين

مكة 
  املكرمة

  

  

  

  إبراهيم
6  

ابن آزر بن 
ناحور من ذرية

  سام بن نوح

1997-
م. ق1822

  

م. ق1900
  
  

 الكلدانيون
  
  

أور 
  بالعراق

  
  

69  
  
  

13  
  
  

   وأبو األنبياءالـلـه خليل - 1

 رفع قواعد البيت مع ابنه- 2
  إسامعيل 

 القدوة الحسنة من كرم- 3
  موحل

 له عرشالـلـه أنزل - 4
  صحائف

   من نار قومهالـلـه أنجاه - 5

  الخليل

  لوط 
7  

ابن هاران بن 
آزر من ذرية 
  سام بن نوح

1950-
م. ق1870

  

م. ق1900
  
  

  قوم لوط
  
  

سدوم 
  بالشام

  
  

27  
  
  
  

  ابنتان
  
  
  

الـلـه األميان العظيم ب- 1
نكار الشديد عىل قومهواإل

  .فعل اللواط

لوط وقومه املؤمنني نجاة - 2
  .الـلـهمن عذاب 

قرية 
صفرة 
  بالشام

  إسامعيل
8  

ابن إبراهيم بن 
آزر من ذرية 
  سام بن نوح

1911-
م. ق1774

  
  
  
  

م. ق1850
  
  
  
  

العامليق 
وقبائل 
  اليمن
  
  
  
  

مكة 
  املكرمة

  
  
  
  

12  
  
  
  
  

   ولد12
  
  
  
  
  

لرضا بذبحه قرىب هلل لرؤياا - 1
  .والده

  .ت قدميه نبع ماء زمزم تح- 2

ام تركه الصرب والشجاعة حين- 3
  .والده مع أمه ىف الصحراء

  . صادق الوعد- 4

  

مكة 
  املكرمة
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  األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم

  إسحاق
9  

ابن إبراهيم بن 
آزر من ذرية 
  سام بن نوح

1897-
م. ق1717

  
  

م. ق1800
  
  
  

 الكنعانيون
  
  
  

الخليل 
 بفلسطني

  
  
  

17  
  
  
  
  

2  
  
  
  

  . الصالح والصدق والربكة- 1

  .رأفة والرحمة والحلم ال- 2

  الخليل

  

  

  

  يعقوب
10 

ق بن ابن إسحا
 إبراهيم الخليل

1837-
م. ق1690

  

م. ق1750
  
  

 بنو إرسائيل
  
  

  الشام
  
  

 الصرب العظيم لفقدان ولده- 1   ولد12  16
  .يوسف

ه وقدرالـلـهالرضا بقضاء - 2
وحسن معاملته مع أبنائه

  .والناس

  الخليل

  يوسف
11 

ن يعقوب بن اب
اسحاق بن 

 إبراهيم الخليل

1745-
1635  

  م.ق
  
  

م. ق1715
  
  
  

بنو إرسائيل 
 والهكسوس

  
  
  

  مرص
  
  
  
  

27  
  
  
  
  

ولدان 
  وبنت
  
  
  
  

 العفة واألمانة والسمعة- 1
  .الطيبة

  . الصرب عىل كيد إخوته- 2
  . الجامل العظيم- 3
  . تأويل الرؤيا- 4
  . العفو عند املقدرة- 5

نابلس 
 بفلسطني

  
  
  

  شعيب
12 

ابن ميكيل بن 
يشجر بن مدين
بن إبراهيم 

  الخليل

1600-
م. ق1490

  
  

م. ق1550
  
  
  

مدين 
وأصحاب 

  األيكة
  
  
  

  مدين
  
  
  
  

11  
  
  
  
  

--  
  
  
  
  

إصالح نفسه ليكون قدوة - 1
  .للناس

 حذر قومه من الغش ودعاهم- 2
 وحضهم عىلالـلـهإىل عبادة 

  .األمانة واالستقامة
  . خطيب األنبياء - 3
ن وقومه املؤمنني مالـلـهة  نجا- 4

 فتك بقومهالعذاب الذى

  .الضالني

  مدين
  
  
  

  أيوب
13 

ابن أموص بن 
زارح من ذرية 
 إبراهيم الخليل

1540-
م. ق1420

  

م. ق1500
  
  

 العموريون
  
  
  

حوران 
  الشام
  
  
  
  

4  
  
  

   ولد26
  
  

  :قال تعاىل
وأيوب إذ نادى ربه أىن مسنى(

منيالرض وأنت أرحم الراح
فاستجبنا له فكشفنا ما به من
رض وأتيناه أهله ومثلهم

رحمة من عندنامعهم 
سورة) "وذكرى للعابدين

  84- 83 اآلية –األنبياء 

  حوران
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم

  ذو الكفل
14

برش بن أيوب 
من ذرية 

إسحاق بن 
  إبراهيم

1500-
1425 

  م.ق
  

1460 
  م.ق

  
  

 العموريون
  
  

دمشق 
وما حولها

2  
  
  

--  
  
  

  .لصرب واالحتساب هلل والشكر لنعمه ا- 1
كرثا للصالة والصيام كان عبدا صالحا م- 2

  .وقيام الليل

  دمشق

  موىس
15

ابن عمران من 
ذرية يعقوب 

  بن إسحاق

1527-
1407 

  م.ق
  
  
  

1450 
  م.ق

  
  
  
  

الفراعنة 
وبنو 
  إرسائيل

  
  
  

  مرص
  
  
  
  

136  
  
  
  
  

2  
  
  
  
  

  . التوراة- 1
 صغره من مكائد ىفالـلـه حفظه - 2

  .فرعون
)ولقد ءاتينا موىس تسع أيات بينات (- 3

  ".سورة اإلرساء"
سورة) " موىس تكليامالـلـهوكلم  (- 4

  ."النساء

أرض 
  التيه
  
  
  
  
  

  هارون
16

ابن عمران من 
ذرية يعقوب 

  بن إسحاق

1531-
1408 

  م.ق
  
  

1450 
  م.ق

  
  
  

الفراعنة 
وبنو 
  إرسائيل

  
  

  مرص
  
  
  

19  
  
  
  

--  
  
  
  

وأخى هارون هو أفصح منى (- 1
لسانا فارسله معى ردا يصدقنى

سورة) "إىن أخاف أن يكذبون
  "34 اآلية –القصص 

أرض 
  التيه

  

  

  

  داود
17

ابن ايشا بن 
عويد من ذرية 

يهوذا بن 
  يعقوب

1041-
م.  ق971

  
  
  

1010 
  م.ق

  
  

 بنو إرسائيل
  
  

 فلسطني
  
  

16  
  
  

1  
  
  

  . تسبيح الجبال معه- 1
  . منطق الطريتعليمه- 2
 . الحديد بني يديه وصناعة الدروع لني- 3
  . عليه الزبورالـلـه أنزل - 4
 ملكه وأتاه الحكمة وفصلالـلـه قوى - 5

  .الخطاب

بيت 
 املقدس

  

  

  

  سليامن
18

ابن داود بن 

ايشا بن عويد 

من ذرية يهوذا 

  بن يعقوب

989-931
  م.ق

  
  

 م. ق970
  
  
  

 بنو إرسائيل
  
  
  
  

 فلسطني
  
  
  
  

17  
  
  
  
  

  رحبعام
  
  
  
  

لـهورثه  - 1  امللك عن أبيه فكان نبيااـل
  .ملكا

  . منطق الطريالـلـه علمه - 2
 تسخري الريح لخدمته والشياطني- 3

  .والجن
  . له عني القطرالـلـه أسال - 4
لـه ابتاله - 5   . بفتنة ىف جسدهاـل

بيت 
  املقدس
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  األنبياء والرسل املذكورون ىف القرآن الكريم

  الياس
19 

ابن ياسني بن 
فنحاس من 

ذرية هارون بن
  عمران

910-850 
  م.ق

  
  

 م. ق870
  
  
  

  الفينيقيون
  
  
  

بعلبك 
  بالشام

  
  
  

3  
  
  
  

--  
  
  
  

  . الصرب الجميل واإلميان القوى- 1
ة والحلم والرشد الرب والرحم- 2

  .والعفو عن الناس

 الـلـهرفعه 

  إليه

  

  

  

  اليسع
20 

ابن أخطوب من
ذرية يوسف بن

  يعقوب

885-795 
  م.ق

  
  

 م. ق830
  
  

بنو إرسائيل 
وقبل 

 العموريون

بانياس 
  بالشام

  
  

2  
  
  

--  
  
  

 النشأة الصالحة والسامحة مع- 1
  .قومه والرحمة بهم

  .الـلـه العدل والحكم مبا أنزل - 2
  

  فلسطني
  
  
  

  يونس
21 

ابن متى من 
ذرية بنيامني بن

  يعقوب
  

820-750 
  م.ق

  
  
  
  

 م. ق780
  
  
  
  

  األشوريون
  
  
  
  

نينوى 
  بالعراق

  
  
  
  

6  
  
  
  
  

--  
  
  
  

  :قال تعاىل
 الحوت وهو مليم فلوالهفالتقم(

أن كان من املسبحني للبث ىف
بطنه إىل يوم يبعثون فنبذناه
بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه
شجرة من يقطني وأرسلناه إىل

 يزيدون فأمنوامائة ألف أو
سورة) "فمتعناهم إىل حني

  ."148- 142 اآلية –الصافات 
  

  نينوى
  
  
  
  
  

  زكريا
22 

ابن دان بن 
مسلم من ذرية
رحبعام بن 

  سليامن
  

–م . ق91
   م31

  
  
  
  

   م2
  
  
  
  

 بنو إرسائيل
  
  
  
  

  فلسطني
  
  
  
  

8  
  
  
  
  

1  
  
  
  
  

تحمل العنت واملشقة والجهد - 1
الـلـهوالبالء ىف سبيل الدعوة إىل 

حتى وهن عظمه واشتعل رأسه
  .بالشيب

 طلب من ربه أن يعينه بولد- 2
يخلفه ىفخته ليواسيه ىف شيخو

  . لهالـلـهالدعوة فاستجاب 
  

  الشام
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 
  األنبياء والرسل املذكورين يف القرآن الكريم

  يحيى
23  

ابن زكريا بن 
دان من ذرية 
رحبعام بن 

  سليامن

 م31 - م. ق1
  
  
  
  

   م28
  
  
  
  

  بنو إرسائيل
  
  
  
  

  فلسطني
  
  
  
  

4  
  
  
  

 --  
  
  
  

وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحني (- 1
   "39 اآلية –سورة آل عمران ) " 

  
  
  

  دمشق
  
  
  

  عيىس
24  

ابن مريم إبنة 
عمران من ذرية 

ليامن بن داودس
  

 م32 - م. ق1
  
  
  
  

   م29
  
  
  
  

  بنو إرسائيل
  
  
  
  

  فلسطني
  
  
  
  

25  
  
  
  
  

 --  
  
  
  
  

  . اإلنجيل- 1
ه أرسل جربيل فنفخ ىف- 2 ـل  إن اـل

  .جيب مريم فحملت به
  . تكلم ىف املهد- 3
إىن(تعاىل عن لسان عيىس  قال - 4

أخلق لكم من الطني كهيئة الطري
فانفخ فيه فيكون طريا باذن الـلـه
وأبرئ األكمه واألبرص وأحيى املوىت
لـه وأنبئكم مبا تأكلون وما باذن اـل

سورة آل) "تدخرون ىف بيوتكم
  ".49 اآلية –عمران 

رفعه الـلـه 
  إليه
  
  
  
  
  
  

  محمد
  

25  

ابن عبدالـلـه بن
عبداملطلب 

الهاشمى القرىش
من ذرية 

إسامعيل بن 
إبراهيم عليهم 

  السالم
  

 م632-  م571
  
  
  
  
  
  

   م610
  
  
  
  
  
  

  العرب
  
  
  
  
  
  

 مكة املكرمة
  
  
  
  
  
  

5  
  
  
  
  

7  
  
  
  
  

وإنه لكتاب عزيز( القرآن الكريم - 1
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
)من خلفه تنزيل من حكيم حميد

   "42- 41 اآلية –سورة فصلت "
قمر اإلرساء واملعراج وانشقاق ال- 2

  .ونبع املاء من بني أصابعه
قل يأيها( رسوال إىل الناس كافة - 3

الناس إىن رسول الـلـه إليكم
  ).جميع

املدينة 
  املنورة

 

   بن احمد املغلوثالـلـهبن عبد  سامى إعداد/ والرسلاألنبياء أطلس تاريخ :املصدر
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

حكام مرص          

 من مينـا حتى عدىل منصور
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  قامئة ملوك ورؤساء وحكام مرص من 
  عدىل منصورمينا إىل 

  
  العرص العتيق

  م. ق20070 – 3100العهد الشينى من حواىل 

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

  ...؟ ....- م .ق3100

  )موحد القطرين(    " مينا"نرمر  -

      عحا -

      خنت -

      جت -

      دميون -

       ايبعدج -

      سنمو -

  األرسة االوىل

      قع -

 م. ق2700 -...؟....

      حبت سخموى -

      نب رع -

      ىن نرت  -

      أونج -

      سندى -

      برايب سن -

      خع سخم -

      خع سنخوى -

  األرسة الثانية

      دجا دجا -
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 الدولة القدمية

  م. ق2200-2700 األهرامعرص بناة "
  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

  م.ق2650- م.ق2700

    ..؟....-2700  زورس -

      سانخت -

      خع با  -

      نفركا -

  لثةاألرسة الثا

     حوىن -

  م.ق2650-2500

    م. ق2650 سنفرو   -

  باىن الهرم األكرب بالجيزة  م. ق2600 خوفو    -

     جردفرع  -

  باىن الهرم الثاىن بالجيزة  م. ق2560 خفرع -

  رم األصغرباىن اله  -2525 من كاورع  -

     شبسسكاف       -

  األرسة الرابعة

      خنت كاوس -
  م.ق2350-م .ق2500

     أورس كاف -

     ساحو رع -

     نفر اير كارع -

     شبسكارع -

     نفراف رع -

     ىن اورس رع -

     منكا وحور -

     جد كارع -

     اسيىس -

  األرسة الخامسة

هو صاحب الهرم    اوناس -
املعروف باسمه جنوب 

  غرب هرم زورس
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة
  م.ق2350  األرسة السادسة

     تىتت -  

     أورس كارع -  

     بيبى االول -  

     مرى ان رع -  

     بيبى الثاىن -  

 نهاية الدولة القدمية
  م.ق2060-2180  عرص االنتقال األول

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة
  األرسة السابعة  ..؟....-- 2180

فرتات  غري معلوم أسامء ملوك هذه األرسة وال
  .حكمهم

  
يتميز هذا العرص  كام

بالتدهور االقتصادى 
والثورة  .واالجتامعى

  االجتامعية
  األرسة الثامنة    2155- .. ؟....-- 

غري معلوم أسامء ملوك هذه األرسة وال فرتات 
  .حكمهم

    

  األرسة التاسعة    - .. ؟....--  2155
ملوك هذه األرسة من آهناسيا وهم خيتى 

  .وأرسته
    

    2050 - .. ؟....
 معلوم أسامء ملوك هذه األرسة عىل وجه غري

 . اليقني ومنهمأوالتحديد 
    

  األرسة العارشة

     نفر كارع - 

       أوخارع - 

م . ق2100من  مرى كارع  - 
  ..؟ .....إىل
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  عهد الدولة الوسطى
  م. ق1785 - 2060

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

2135 - 2000  

      سهرتاوى -

      واخ عنخ -

      نخت نباتب نفر -

      سغنخ ايب تاوى -

  "منتوحب الثاىن"  م.ق2010-2060  نب حتب رع -

     نب خروع -

     سعنج كارع -

 ة الحادية عرشاألرس

      نب تاوى رع -

  م. ق1780 - 1990

    م.ق1961-1991  امنحات االول -

    م.ق1926-1971  سنورست االول -

    م.ق1894-1929  امنحات الثاىن  -

    م.ق1878-1897  سنورست الثاىن -

    م.ق1840-1878  سنورست الثالث -

    م.ق1792-1840  امنحات الثالث  -

      امنحات الرابع  -

  األرسة الثانية عرش

      سبك نفرو رع  -
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  عهد اإلنتقال الثاىن
  م. ق1580 - 1785

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة
  عرص االضمحالل  1710 – 1785  

     خوتاوى رع -

     سفنج ايب رع -

     سخم رع سشد تاوى -

     سبك حتب االول -

     سخم رع خوتاوى -

     سمنخ كارع مر -

     سخم رع سوادز تاوى -

     سخم رع عنخ تاوى -

     خع سشش رع -

     ساحتحور  -

     خع نفر رع -

     خع عنخ رع -

     خع حتب رع -

     واح ايب رع -

     مر نفر رع -

      مر حتب رع -

      مر كاو رع -

      خنذر -

     سخم رع واد زخعو -

     امنحات سبك حتب -

     مرسخم رع -

     سخم رع -

     سخم رع نفر خعو -

     سخم رع  واح خعو -

     سخم رع خو تاوى -

     سخم نفر رع -

     سخم حتب رع -

ـــة  عرش األرسة الثالـث
  والرابعة عرش

     نخى عنخ -
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  
 

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

    م.ق1710-1680  

     عا اورس رع -

     نب خبش رع -

     عا قفن رع -

     سمكن -

     عا نت هـ -

     خيان -

مثانية ملوك لقبوا نفسهم باسم االله  -
 الطيب

    

ستة ملوك لقبوا انفسهم باسم ابن  -
  الشمس

    

     عا قن -

     شارك -

ـــــة  األرسة الخامـس
  والسادسة عرش

     آبيى -

    م.ق1680-1580  

     تا عا -

     تا عا الكبري -

     )سفنن رع(تا عا قن  -

ــــــابعة  األرسة الـس
  عرش

     ) وادج خرب رع(كامس  -
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  
  
  

  عهد الدولة الحديثة
  م. ق1570 - 1550

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة
  م. ق1307 – 1550

    م.ق1525-م.ق1550 احمس  -

    م.ق1504-م.ق1525  األولامنحتب  -

    م.ق1492-م.ق1504  األولتحتمس  -

    م.ق1479-م.ق1492 تحتمس الثاىن  -

    م.ق1425-م.ق1479 تحتمس الثالث  -

    م.ق1458-م.ق1473 حتشبسوت -

    م.ق1401-م.ق1427 امنحتب الثاىن -

    م.ق1391-م.ق1401 تحتمس الرابع  -

    م.ق1353-م.ق1391 امنحتب الثالث -

    م.ق1335-م.ق1353 امنحتب الرابع -

    م.ق1333-م.ق1335 سمنخ كا رع -

    م.ق1323-م.ق1333 توت عنخ آمون -

    م.ق1319-م.ق1323 خرب خربو رع -

  األرسة الثامنة عرش

    م.ق1307-م.ق1319 حور محب -
  م. ق1196 –م .ق1307

  "الرعامسـة"  م.ق1306-م.ق1307 رمسيس االول -

    م.ق1290-م.ق1306 سيتى االول -

    م.ق1224-م.ق1290 رمسيس الثاىن -

    م.ق1214-م.ق1224 مرن بتاح -

    م.ق1204-م.ق1214 سيتى الثاىن -

مغتصب للعـرش أثنـاء " آمون مس -
 "سيتى الثاىن

  

    م.ق1198-م.ق1204 ىس بتاح -

  األرسة التاسعة عرش

    م.ق1196-م.ق1198 امللكة تاو رست -
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة
  امسـةم الرع. ق1070 –م .ق 1196

    م.ق1194-م.ق1196 ست تخت  -

    م.ق1163-م.ق1194 رمسيس الثالث -

    م.ق1156-م.ق1163 رمسيس الرابع -

    م.ق1151-م.ق1156 رمسيس الخامس -

    م.ق1143-م.ق1151 رمسيس السادس -

    م.ق1136-م.ق1143 رمسيس السابع -

    م.ق1131-م.ق1136 رمسيس الثامن -

    م.ق1112-م.ق1131 رمسيس التاسع -

    م.ق1100-م.ق1112 رمسيس العارش -

  األرسة العرشون

رمسيس الحادى  -
 عرش

    م.ق1070-م.ق1100

    م. ق945 –م .ق1070
    م.ق1044-م.ق1070 سمندس -

   م.ق1040-م.ق1044 آمون آم نسو -

    م.ق992-م.ق1040 بوسنن االول -

    م.ق984-م.ق992 آمنو ىب -

    م.ق978-م.ق984 آورس كون االول -

    م.ق959-م.ق978 ىس آمون -

األرسة الواـحــــــــدة 
  والعرشون

    م.ق945-م.ق959  بوسنن الثاىن -
    م. ق712-م. ق945

    م. ق924-م. ق945  شيشنق األول -

    م. ق909-م. ق924 أورس كون الثاىن -

    ؟-م. ق909  تاكيلوت األول -

    م. ق883 - ؟  شيشنق الثاىن -

    م. ق855-م. ق883  أورس كوف الثالث -

    م. ق835-م. ق860  تاكليوت الثاىن -

    م. ق783-م. ق835  شيشنق الثالث -

    م.ق773 -م. ق783  بامى -

    م.ق735-م. ق773  شيشنق الخامس -

ــــــــــة  األرسة الثانـي
  والعرشون

    م.ق712-م.ق735  أورس كوف الخامس - 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

    م. ق712–م. ق828  
عـارصوا " مجموعة من امللوك املتعارصين 

نهاية األرسة الثانيـة والـعرشون حكمـوا ىف 
ناطق مختلفة وتواريخهم موضـع خـالف م

 ومن أشهرهم

    

    م.ق712-م.ق828 بادرباستت االول -

    )؟(  شسنق الخامس -

    )؟(  أورسكن الخامس -

    )؟(  تاكلوت الثالث -

    )؟(  امرنود -

ــــــــة  األرسة الثالـث
  والعرشون

    م.ق712-م.ق777  أورسكن الرابع -

    م. ق712–م. ق724  

    م.ق717-م.ق724  تفت نخت -
األرسة الرابـعــــــــة 

  والعرشون

    م.ق712-م.ق717  )واج كارع(خاريس بو -

الكوـشـــية النوـبـــة   م. ق712–م. ق770  
 ومنطقة طيبة

    م.ق750-م.ق770  )ىن ماعت رع(كشتا  -

ـــــة  األرسة الخامـس
  والعرشون

  املرحلة األوىل

    م.ق712-م.ق750  )أو بعنخى(بيبى  -
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  مالحظات  ة الحكمفرت  الحكام  األرسة

    م. ق657–م. ق712  

النوبــــة وســــائر (  م.ق698-م.ق712  شباكا -
 )مرص

    م.ق690-م.ق698  شيشكو -

    م.ق664-م.ق690  طهرقا -

ـــــة  األرسة الخامـس
  والعرشون

  )املرحلة الثانية(

    م.ق657-م.ق664  تاتوث أمون -

 الصاوية  م. ق525–م. ق646 

    م.ق664-م.ق672  نخاو األول -

    م.ق610-م.ق664  بسامتيك األول -

    م.ق595-م.ق610  نخاو الثاىن -

    م.ق589-م.ق595  بسامتيك الثاىن -

    م.ق570-م.ق589  أبريس -

    م.ق526-م.ق570  أحمس الثاىن -

ـــــة  األرسة السادـس
  والعرشون

  

    م.ق525-م.ق526  بسامتيك الثالث -

ــــــابعة  األرسة الـس
  والعرشون

االحتالل الفارىس   م. ق404–م. ق525 
  األول

    م.ق522-م.ق525  قمبيز -  

    م.ق486-م.ق521  داريوس األول -  

    م.ق466-م.ق486  اجزركيس األول -  

ارتاجزركسيس  -  
  األول

    م.ق424-م.ق465

    م.ق404-م.ق424  داريوس الثاىن -  
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  

  مالحظات  فرتة الحكم  الحكام  األرسة

األرسة الثامـنــــــــة     م. ق398–م. ق404

متكن من انتزاع السلطة (امريتايوس  -  والعرشون

  )من الفرس

متكن من انتزاع   م.ق398-م.ق404

  سلطة من الفرسال

األرسة التاســـــــعة 

  والعرشون

    م.ق378-م.ق398

      )نفرتيس(نايف عاو رود  -  

      )ماعت خنم رع(هجر  -  

      )يررع ستب ان بتاح(بساموت  -  

      )نفرتيس(نايف عاو رود الثاىن  -  

    م.ق341-م.ق378  األرسة الثالثون

  30مؤسس األرسة   م.ق360-م.ق378  )30مؤسس األرسة (نقطانب األول  -  

      )تيوس(جد حر  -  

    م.ق341-م.ق359  )نقطانب الثاىن(نخت حرحب  -  

    م.ق333-م.ق341  األرسة الثالثون

      )أوخوس(ارتكزرسس الثالث  -  

      أرسيس -  

      )كودومان(دار يوس الثالث  -  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  
  )االسكندر والبطاملة ( عرصحكام مرص ىف

  م.ق30-م.ق332
 

  مالحظات  فرتة الحكم  اسم الحاكم  م

ـهــــو مؤـســــس (  م.ق323-م.ق332  االسكندر األكرب  -   1
مدينة اإلسـكندرية 

 )املنقذ(
   م.ق284-م.ق323  )سوتري(بطليموس األول  -  2

   م.ق246-م.ق285  )فيالدلفوس(بطليموس الثاىن  -  3

   م.ق221-م.ق326  )يوارحتيس(بطليموس الثالث  -  4

 )املحب ألبية(  م.ق205-م.ق221  )فيلوباتور(ع بطليموس الراب -  5

   م.ق181-م.ق205  )ابيفانس(بطليموس الخامس  -  6

 )املحب ألمه(  م.ق145-م.ق180  ) فيلوميتور(بطليموس السادس  -  7

 )حكم أشهر قليلة(  م.ق145-م.ق145  بطليموس السابع  -  8

   م.ق116-م.ق145 )يوارجيتس الثاىن(بطليموس الثامن  -  9

   م.ق101-م.ق116  )سوتري الثاىن(التاسع بطليموس  - 10

   م.ق88-م.ق101  بطليموس العارش - 11

   م.ق81-م.ق88  )للمرة الثانية(بطليموس التاسع  - 12

زوجة بطليمـوس (    امللكة برنيقة  - 13
 )التاسع

   م.ق80-م.ق81 بطليموس الحادى عرش - 14

ـى(  م.ق51-م.ق80  ) ديونييوس(بطليموس الثاىن عرش  - 15 ـري رشـع ـن ـغ  اـب
)لبطليموس التاسع

   م.ق30-م.ق51  كليوباترا السابعة - 16
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  م323 –م .ق30حكام مرص ىف عرص الرومان 
  إمرباطور 27 الرومانية اإلمرباطوريةتعاقب عىل 

  واليا86وتوىل حكم مرص من خاللهم 
  فرتة الحكم  الحكام  عرص اإلمرباطور  م
 م14 -ق م30    االمرباطور اغسطس -   1
  م.ق30  وسكورنيليوس جال -    
  م.ق26  برتونيوس -    
  م.ق25  إيليوس جالوس -    
  م.ق24  )مرة ثانية(برتونيوس  -    
  م.ق13  روبريوس بارياروس -    
  م.ق7  تورانيوس -    
  م.ق1  أوكتافيوس -    
    ماكسيموس -    
    اكيال -    
  م37-م14    زمن االمرباطور تيربيوس  2
  م17-م16  فيرتاسيوس يوليو -    
  م21  جاليويوس -    
ـمــرة (لـيــو فيرتاـســيوس يو -    

  )ثانية
  م31

  م37-م32  افيليوس فالكوس -    
    اميليوس ركتوس -    
    سيوس سرتابو -    
  م41-م37    االمرباطوركاليجوال  3
  عني ومل يتوىل  نافيوس رسكوريوس ماكرو  -     
  م39  فرتاسيوس يوليو -    
  م54-م41    االمرباطور كلوديوس  4
  م 41  اميليوس ركتوس -    
  م47  يوليوس بوستوموس -    
  م48  ليوس كابيتوفرجي -    
  م54  لوسيوس -    
    متيوس مود ستوس -    
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص اإلمرباطور  م
 م68-م54   -  االمرباطور نريون  5

  م56  كلوديوس بالبيلوس -    

  م59  يوليوس مستينوس -    

  م67  كايسينا توسكوس -    

  م68  تيربيوس يوليوس اسكندر -    

 فيتلسـيوس – أتونـو –جالبا   6
  ثم فسبسيان

  م70-م69  

  م71  تيربيوس يوليوس لويوس -    
  م96-م81   -  مرباطور دوميتياناال  7
    بولينوس -    
  م82 ستيتوس افريكانوس -    
  م86  سبتيموس فيجبتوس -    
  م90  متيوس روفوس -    
  م95  برتونيوس سيكوندوس -    
  م117-م98    االمرباطور تراجان  8
  م98  بومبيوس بالنتا -    
  م103 فيبيوس ماكسيموس -    
  م105  مينشيوس ايتالوس -    
  م108  سولبيسيوس سياميوس -    
  م115  روتيليوس لوبوس -    
  م138-م117    االمرباطور هادريان  9
  م117  ماركوس توربو -    
  م118  رهميوس مارتياليس -    
  م121  هاترييوس نيبوس -    
  م126  فالفيوس تيتيانوس -    

  م134  برتونيوس مام تينوس -    

 فالرييوس ايدامون -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص اإلمرباطور  م
 م161-م138    االمرباطور انطونيوس  10

  م139  سافيديوس هيليودورو -    

  م148  برتونيوس هو نوراتوس -    

  م150  موناسيوس فليكس -    

  م154  سمربونيوس ليرباليس -    

  م159 فولوسيوس ماسيانوس -    

    فالرييوس يروكولوس -    

  م180-م161    االمرباطور ماركوس اوريليوس  11
  م162  أنيوس مريياكوس -    

  م165  دوميتيوس هونوراتوس -    

  م166  فالفيوس تيتيانوس -    

  م167  وس روفوسباس -    

  م175  كالفيسيوس ستاتانوس -    

  م177  باكيتيوي ماجنوس -    

  م192-م176    االمرباطور كومودوس  12
  م181  فالفيوس كريسبوس -    

  م181  مافيوس فالفيانوس -    

  م183  فيتوريوس ماكرنيوس -    

  م187  اوريليوس بابيديوس -    

  م190  تينيوس دميرتيوس -    

  م190  كلوديوس لوثيليانوس -    

  م192  رثيوس ميمورال -    

    بولياس فالدفيوس -    

    ابيوس سابنيوس -    

  عدة شهور    االمرباطور برتيناكس  13
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص اإلمرباطور  م
ــــــبتميوس   14 ــــــور ـس االمرباـط

  )سيفريوس(
  م211-م193   -

  م193  ماتينيوس سابنيوس -    

  م194  اولبيوس برمييانوس -    
  م197  امييليوس ساتورنينوس -    
  م201  ماكريس التوس -    
  م201  سوباتيانوس أكيال -    
ـمـــــــانيوس مـلـــــــيكس  -    

  كريثنتيليانوس
  

  م217-م211   -  اطور كاراكالاالمرب  15
ـــــوس  -     ـــــايبيوس أوريلـي ـب

  جونثينيوس
  

  م215  سبتيميوس هراكليوس -    
  م216  فاليوس واتوس -    
    أوريليوس أنتينوس -    
  م222-م217    االمرباطور مارقينوس  
  م217  بازيليانوس -    
  م219  جيمينيوس كريستوس -    
  م222  مافيوس هونورياتوس -    

  م235-م222    االمرباطور سيفريوس اسكندر  17
    ايدينافوس يوليانوس -    
    فالرييوس -    
    ايباجاتوس -    
    ماسكوالنوس -    

  االمرباطور ماكسيمني  18
  

  م238-م235  

    ميفيوس هوندراتيانوس -    
  م244-م238    االمرباطر جورديان الثالث  19
    أنيانوس -    

  م249-م244    االمرباطور فليب االول  20
    أورليوس باسليوس -    
     فالرييوسكلوديوس -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص اإلمرباطور  م
  م251- 249  االمرباطور ديفيوس  21
  م250  أبيوس سابينوس -    

  م253-م251  االمرباطور جاليانوس  22
ــن   امييليانوس  -     ــم مرص ىف زـم حـك

  اربعة أباطرة
    أوريليوس تيودوتوس -    

  م275-م270  االمرباطور أوريليان  23
    فريموس -    
    جنياليس -    

  م284-م282  االمرباطور كاروس  24
    ومبونيوس جانواريوسب -    

  م305-م284  االمرباطور دقلديانوس  25
  م284  ماركسوس أوريليوس -    
  م286  ديوجنييس -    
  م287  فالفيوس فالرييوس -    
  م289  مببيانوس -    
  م298  امييليوس  روستيكيانوس -    
  م299  ايليوس بوبليوس -    
  م330  كلوديوس كولكيانوس -    

  م311-م305  االمرباطور جالرييوس  26
  م312  مونيوسأ -    

  م313-م305  االمرباطور مكسيميان  27
  م323-م313  االمرباطور ليكينيوس  28
  م314  انطونيوس جريجوريوس -    
  م316  أوريليوس انطونيوس -    
  م322  كونتيوس ايرب -    
  م323  سابنيانوس -    
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  لبيزنطيةحكام مرص ىف الدولة ا
  م641 –م .ق323

  فرتة الحكم  الحكام  عرص االمرباطور  م
  م337-م323    اإلمرباطور قسطنطني األول   1
  م328  يوليوس يوليانوس -    
  م329  سبتيميوس زينون -    
  م330  ماجنتيانوس -    
  م331  فلورنتيوس -    
  م332  هيجينوس -    
  م333  باترييوس -    
  م334  فالفيوس فيالجريوس -    
  م337  نيوسفالفيوس انطو -    
 م361-م337   اإلمرباطور قسطنطني الثاىن  2
  م340-م338  فالفيوس فيالجريوس -    
  م343-م341  لونجينوس -    
  م344  باالديوس -    
  م345  نطوريوس -    
  م354-م352  سيباستيانوس -    
  م356-م355  ماكسيموس -    
  م357-م356  كاتافرونيوس -    
  م359-م357  هريموجينس بارناسيوس -    
  م359  ايتاليكيانوس -    
  م361-م359  فاوستينوس -    
  م362-م361  جريونتيوس -    
  م363-م361    االمرباطور جوليان  3
  م363-م362  ايكديكيوس أوليمبوس -    
  م364-م363    االمرباطور جوفيان  4
  م378-م364    االمرباطور فالنز   5
  م364  هرييوس -    

  م364  ماكسيموس -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص االمرباطور  م
  م366-م364  فالفيانوس -    
  م367-م366  بروكولتيانوس -    
  م370-م367  فالفيوس ايتوليميوس -    
  م371-م370  أوليمبيوس باالديوس -    
  م374-م371  ائيليوس باالديوس -    
  م364  هرييوس -    
 م395-م379   االمرباطور نيودرسيوس األول  6
  م380-م379  هادرنانوس -    
  م380  يوليوس يوليانوس -    
  م382  باالديوس -    
  م383  هيباتيوس -    
  م383  انطونيوس -    
  م فرباير384  أوبتاتوس -    
  م ديسمرب384  فلورنتيوس -    
  م386  يوزيبيوس -    
  م387-م386  باولينوس -    
ــــــوس  -     ــــــوس أولبـي فالفـي

  أرتيديوس
  م388

  م457-م450    االمرباطور مارقيان  7
  م451  تيودوروس -    
  م452  فلوروس -    
  م474-م457    االمرباطور ليو االول  8
  م469-م468  االسكندر -    
  م474    و الثاىناالمرباطور لي  9

  م491-م474    االمرباطور زينون  10
  م476  بؤيثوس -    
  م477  انثيميوس -    
  م478-م477  ثيوكتيستوس -    
  م482-م479  ثيوجنوستوس -    
  م482  بريجاميوس -    
  م482  أبولونيوس -    
  م487  أرسينيوس -    
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص االمرباطور  م
  م518-م491    االمرباطور أناستاسيوس  11
  م501  يوستاثيوس -    
  م516  نيودوسيوس -    

  م527-م518    االمرباطور جستني االول  12
  م565-م527    االمرباطور جستنيان االول  13
  م535  ديوستوروس -    

  م538  دودون -    

  م542-م539  ليبرييوس -    

  م390-م389  االسكندر -    

  م391-م390  ايفاجريوس -    
  ابريل12/ابريل392/9  هيباتيوس -    
  يوليو30/مايو392/5  يوتاميوس -    
  م393  ايفاجريوس -    

  م408-م395    االمرباطور أركاديوس  14
  م396  جيناديوس -    

  م396  رمييجيوس -    

  م397  أرخيالوس -    

  م404-م403  نبتاديوس -    

  م405-م404  بوتاليوس -    

  م450-م408    االمرباطور تيودوسيوس الثاىن  15
  م415  أوريستيس -    

  م422  كاليستوس -    

  م335  كليوباترا -    
  م443  كارموسينوس -    
  م542  ريونيوحنا الكسا -    
    هيفائيستوس -    

  م578-م565    االمرباطورجستني الثاىن  16
  م566  جرمانوس  جستينوس -    

  م582-م578    االمرباطور تيباريوس الثاىن  17
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الحكام  عرص االمرباطور  م
  م602-م583   -   موريساإلمرباطور  18

    يوحنا -    
    باولوس -    
    )للمرة الثانية(يوحنا  -    
   فنطنطيوس -    
  م600  ميناس -    

  م610-م602    اإلمرباطور فوكاس  19
  م603-م602  برتوس حستينوس -    
  م609  يوحنا -    

  م641-م610    اإلمرباطور هرقل  20
  م610  نكتياس -    
  م640-م631  كريس -    
    ثيودوروس -    

  م641    اإلمرباطور هرقل الثاىن  21
  م641    اإلمرباطور هرقليون  22
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  حكام مرص ىف عهد الخلفاء الراشدين
 )م661-م 641(

  فرتة الحكم  الواىل  الخليفة  م

  م644-م640    عمر بن الخطاب  1
  م646-640  )عمرو بن العاص (الـلـهبو عبدا -    

  م656-م644    عثامن بن عفان  2
  م656-م646   بن سعدالـلـهعبد -    

  م657-م656  محمد بن أىب حذيفة بن عتبة -    

   م661-م656    عىل بن أىب طالب  3
 م657-م657  قيس بن سعد بن عبادة -    

ـمـات قـبـل أن يـصـل (  االشرت مالك بن الحارث  -    
  )اىل الحكم

  م658-م658 حمد بن أىب بكر الصديقم -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  حكام مرص ىف عهد الدولة األموية
  ) واىل25 (-) م750-م661(

  فرتة الحكم  الواىل  م
  م664-م659  )للمرة الثانية) (2(عمرو بن العاص  -  1
  م665-م664  عتبة بن أىب سفيان بن حرب -  2
  م667-م665  عقبة بن عامر الجهنى -  3
  م682-م667  مسلمة بن مخلد االنصارى -  4
  م684-م682  سعيد بن يزيد بن علقمة -  5
  م685-م684  عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم -  6
  م705-م685  عبدالعزيز بن مروان بن الحكم -  7
  م709-م705   بن عبدامللك بن مروان بن الحكمالـلـهعبد -  8
  م714-م709  لعبىسقره بن رشيك ا -  9

  م717-م714  عبدامللك بن رفاعة الفهمى -  10
  م720-م717  أيوب بن رشحبيل -  11
  م721-م720  برش بن صفوان الكلبى -  12
  م724-م721  حنظلة بن صفوان الكلبى -  13
  م724-م724  محمد بن عبدامللك بن مروان -  14
  م727-م724  الحر بن يوسف -  15
  م727-م727  ) الثانيةللمرة(عبدامللك بن رفاعة الفهمى  -  16
  م735-م727  الوليد بن رفاعة بن ثابت الفهمى -  17
  م735-م735  عبدالرحمن بن خالد الفهمى -  18
  م741-م737  )للمرة الثانية(حنظلة بن صفوان الكلبى  -  19
  م744-م741  حفص بن الوليد بن يوسف الحرضمى -  20
  م744-م744  حسان بن عتاهيه -  21
  م745-م744  )للمرة الثانية(لحرضمى حفص بن الوليد بن يوسف ا -  22
  م749-م745  الحوثرة بن سهل الباهىل -  23
  م749-م749  املغرية بن عبيد الغزارى -  24
  م750-م749  عبدامللك بن مروان بن موىس بن نصري -  25
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  حكام مرص ىف عهد الدولة العباسية
  )م1258-م750(

  فرتة الحكم  الواىل  م

  م751-م750  باس بن عبداملطلب بن عالـلـهصالح بن عىل بن عبد -  1
  م753-م751  أبو عون عبدامللك بن يزيد -  2
  م755-م753  )للمرة الثانية( بن عباس الـلـهصالح بن عىل بن عبد -  3
  م758-م755  )للمرة الثانية(أبو عون عبدامللك بن يزيد  -  4
  م759-م758  موىس بن كعب بن عيينة بن عائشة بن عمرو -  5

  م759-م759  ىمحمد بن االشعب الخزاع -  6

  م762-م760  حميد بن قحطبه -  7

  م768-م762  يزيد بن حاتم املهلبى -  8

  م772-م768   بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديجالـلـهعبد -  9

  م772-م772  محمد بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج -  10
  م778-م772  موىس بن عىل بن رباح اللخمى -  11
  م779-م778  عيىس بن لقامن الجمحى -  12

  م779-م779  واضح موىل أىب جعفر -  13

  م779-م779  منصور بن يزيد بن منصور الدعينى -  14

  م780-م779  يحيى بن داود الحرىش -  15

  م781-م780  سامل بن سوداة التميمى -  16

  م784-م781   بن عباسالـلـهإبراهيم بن صالح بن عبد -  17
  م785-م784  موىس بن مصعب الخثعمى -  18
  يها شهرينول  عسام عمرو املعافرى -  19
  عدة شهور  الفضل بن صالح بن عىل العباىس -  20
  م787-م786  عىل بن سلامن العباىس -  21
  م789-م787  موىس بن عيىس بن موىس العباىس -  22
  م790-م789  مسلمة بن يحيى البجىل -  23
  م790-م790  محمد بن زهري األزدى -  24

  م791-م790  داود بن يزيد املهلبى -  25



  

 

 403

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل  م

  م792-م791  ىس العباىسموىس بن عيىس بن مو -  26

  م792-م792   العباىسالـلـهإبراهيم بن صالح بن عبد -  27
  م793-م792   بن املسيب بن زهري الضبىالـلـهعبد -  28
  م794-م793  اسحاق بن سليامن -  29
  م795-م794  هرمثة بن أعني -  30
  مل يدخلها  عبدامللك بن صالح بن عىل العباىس -  31
  م795-م795   بن املهدى العباىسالـلـهعبد -  32
  م796-م795  )للمرة الثالثة(موىس بن عيىس بن موىس العباىس  -  33
  م797-م796  )للمرة الثانية( بن املهدى العباىس الـلـهعبيد  -  34
  م798-م797  إسامعيل بن صالح العباىس -  35
  م798-م798  إسامعيل بن عيىس العباس -  36
  م803-م798  الليث بن الفضل -  37
  م805-م803   العباىسالـلـهعىل بن عبدأحمد بن إسامعيل بن  -  38
  م806-م805   بن محمد العباىسالـلـهعبد -  39
  م808-م806  الحسني بن جميل -  40
  م808-م808  مالك بن دلهم الكلبى -  41
  م809-م809  الحسن بن التخناخ -  42
  م811-م810  حاتم بن هرمثة بن أعني -  43
  م812-م811  جابر بن األشعث الطاىئ -  44
  م813-م812  د بن حيانعباد بن محم -  45
  م814-م813   الخزاعىالـلـهاملطلب بن عبد -  46
  )شهرين(-م814  العباس بن موىس بن عيىس العباىس -  47
  م815-م814  )للمرة الثانية( الخزاعى الـلـهاملطلب بن عبد -  48
  م816-م815  الرسى بن الحكم -  49
  م 817-م816  سليامن بن غالب جربيل البجىل -  50

  )خمسة أشهر(
  م820-م817  )للمرة الثانية(الرسى بن الحكم  -  51
  م822-م820  أبو النرص بن الرسى -  52
  م822-م822   بن الرسىالـلـهعبد -  53
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل  م

  م827-م826   بن طاهر بن الحسنيالـلـهعبد -  54
  م829-م829  عيىس بن يزيد الجلودى -  55
   ستني يوم-م829  عمري بن الوليد -  56
    )ةللمرة الثاني(عيىس بن يزيد الجلودى  -  57
  م831-م830  عبدربه بن جبلة -  58
  ؟-م831  عيىس بن منصور -  59
  م834-م832  الـلـهكيدر نرص بن عبد -  60
  م834-م834  مظفر بن كيدر -  61
  م839-م834  موىس بن أىب العباس -  62
  م841-م839  مالك بن كيدر -  63
  م843-م841  عىل بن يحيى األرمنى -  64
  م847-م843  )للمرة الثانية(عيىس بن منصور  -  65
  م849-م848  هرمثة بن النرض الجبىل -  66
  م849-م849  حاتم بن هرمثة بن النرض -  67

   شهر واحد
  م850-م849  )للمرة الثانية(عىل بن يحيى األرمنى  -  68
  ؟-م850  إسحاق بن يحيى بن معاذ -  69
  ؟-م851  خوط عبدالواحد بن يحيى -  70
  م856-م852  عنبه بن إسحاق الضبى -  71
  م867-م856   الرتىكهالـلـيزيد بن عبد -  72
  م868-م867  مزاحم بن خاقان -  73
  م 868-م868  أحمد بن مزاحم بن خاقان -  74

  عدة شهور
  م 868-م868  أزجور الرتىك -  75

  عدة شهور
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  الطولونيةحكام مرص ىف عهد الدولة 
  )م904-م868(

  فرتة الحكم  الحاكم  م

  م884-م868  أحمد بن طولون -  1

  م896-م884  د بن طولونأبو الجيش خامروية بن أحم -  2

  ؟ عدة أيام-م896  أبو العساكر جيش بن خامروية -  3

  م904-م896  هارون بن خامروية بن أحمد بن طولون -  4

  حكمه كان أياما-م904  )أبو املناقب(سيبان بن أحمد بن طولون  -  5

  
  انهيار الدولة الطولونية وعودة مرص والية عباسية

  كام كانت من قبل

  كمفرتة الح  الحاكم  م

  م910-م905 عيىس النورشى -  1

  م915-م910  أبو منصور تكني -  2

  م919-م915  زكا األعور -  3

  م921-م920  )للمرة الثانية(أبو منصور تكني  -  4

  م923-م921  هالل بن بدر -  5

  م924-م923  أحمد بن كيغلغ -  6

  م933-م924  )للمرة الثالثة(أبو منصور تكني  -  7

  م يو32واليته   أبو بكر محمد بن طغج -  8

   يوم122-م934  )للمرة الثانية(أحمد بن كيغلغ  -  9

    محمد بن تكني -  10

  م935-م934  )للمرة الثالثة(أحمد بن كيغلغ  -  11
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  حكام مرص ىف عهد الدولة اإلخشدية
  )م969-م935(

  فرتة الحكم  الحاكم  م

  م946-م935  )للمرة الثانية(أبو بكر محمد بن طقج  -  1

  م961-م946  أبو القاسم أنوجورين اإلخشيد -  2

  م966-م961  أبو الحسن عىل بن اإلخشيد -  3

  م968-م966  )خادم اإلخشيد(أبو املسك كافور  -  4

  م969-م968  أبو الفوارس أحمد بن عىل بن اإلخشيد -  5

  
  حكام مرص ىف عهد الدولة الفاطمية

  ) م1171 –م 969(

  فرتة الحكم  الحاكم  م

  م973-م969  القائد جوهر الصقىل -  1

  م975-م973   أبو متيم معدالـلـه املعز لدين -  2

  م996-م975   نزار أبو منصورالـلـهالعزيز لدين  -  3

  م1020-م996   املنصور أبو عىلالـلـهالحاكم بأمر  -  4

  م1035-م1020  عىل أبو الحسن : الـلـهالظاهر إلعزاز دين  -  5

  م1094-م1035   معد أبو متيمالـلـهاملستنرص ب -  6

  م1101-م1094  أبو القاسم أحمد بن الـلـهاملستعىل ب -  7

  م1130-م1101   املنصور أبو عىلالـلـهاألمر بأحكام  -  8

  م1149-م1130   عبداملجيد أبو امليمونالـلـهالحافظ لدين  -  9

  م1154-م1149   إسامعيل أبو املنصورالـلـهالظافر بأمر  -  10

  م1160-م1154   عيىس أبو القاسمالـلـهالفائز بنرص  -  11

  م1171-م1160   أبو محمدالـلـه عبدـهالـلالعاضد لدين  -  12
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  حكام مرص ىف عهد الدولة األيوبية
  )م1250-م1171(

  فرتة الحكم    امللك    م

  م1192-م1171  امللك النارص صالح الدين أبو املظفر يوسف -  1

  م1198-م1192  امللك العزيز عامد الدين أبو الفتح عثامن -  2

  م1200-م1198  زيزامللك املنصور نارص الدين محمد بن عبدالع -  3

  م1218-م1200  امللك العادل سيف الدين أبو بكر -  4

  م1238-م1218  امللك الكامل نارص الدين محمد بن العادل -  5

  م1240-م1238  امللك سيف الدين أبو بكر بن الكامل محمد - 6

  م1249-م1240  امللك الصالح نجم الدين أبو الفتح أيوب - 7

   ملدة شهرين-م1250  الدينامللك توران شاه بن الصالح نجم  - 8

  يوم 80 ملدة -م1250  امللكة عصمة الدين أم خليل شجر الدر - 9

  حكام مرص ىف عهد دولة املامليك
  )م1517-م1250(

  :دولة املامليك البحرية: أوالً

  فرتة الحكم  السلطان  م

  م1257-م1250  السلطان املعز عز الدين أيبك الجاشنكري الرتكامىن -  1

  م1259-م1257   املنصور نور الدين عىل بن املعز أيبكالسلطان امللك -  2

  م1260-م1259  السلطان امللك املظفر سيف الدين قطز -  3

  م1277-م1260  السلطان امللك الظاهر ركن بيربس البندقدارى -  4

السلطان امللك السعيد النارص الدين أبـو املعـاىل محمـد  -  5
  بن بركة

  م1279-م1277

ر الـدين سـالمش بـن الظـاهر السلطان امللك العادل بد -  6
  بيربس

  م1279-م1279

  م1290-م1279  السلطان امللك املنصور سيف الدين قالون -  7
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  السلطان  م

  م1293-م1290  السلطان امللك األرشف صالح الدين خليل بن قالون -  8

  م1294-م1293  السلطان امللك النارص محمد بن قالون -  9

  م1296-م1294  السلطان امللك العادل زين الدين كتبغا املنصورى -  10

  م1298-م1296  السلطان امللك املنصور حسام الدين الجني املنصورى -  11

  م1309-م1298  )للمرة الثانية(السلطان امللك محمد بن قالون  -  12

  م1309-م1309  السلطان امللك املظفر ركن الدين بيربس الجاشنكري -  13
  م1340-م1309  )للمرة الثالثة(السلطان امللك النارص محمد بن قالون  -  14
السلطان امللك املنصور سـيف الـدين أبـو بكـر بـن النـارص  -  15

  محمد بن قالون
  م1341-م1340

السلطان امللـك األرشف عـالء الـدين كجـك بـن محمـد بـن  -  16
  قالون

  م1342-م1341

السلطان امللك النارص شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  -  17
  قالون

  م1342-م1342

د الدين إسامعيل بن محمـد بـن السلطان امللك الصالح عام -  18
  قالون

  م1345-م1342

السلطان امللك الكامل سيف الدين شـعبان بـن محمـد بـن  -  19
  قالون

  م1346-م1345

  م1347-م1346  السلطان امللك املظفر زين الدين حاجى بن قالون -  20
السلطان امللـك النـارص بـدر الـدين أبـو املعـاىل حسـن بـن  -  21

  محمد بن قالون
  م1351-م1347

  م1354-م1351  السلطان امللك صالح الدين صالح بن محمد بن قالون -  22
  م1361-م1354 )للمرة الثانية(السلطان النارص حسن بن محمد بن قالون  -  23
  م1363-م1361  السلطان امللك صالح الدين محمد بن حاجى بن قالون -  24
السلطان األرشف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن  -  25

  قالون
  م1376-م1363

السلطان امللك املنصور عالء الدين عىل بـن شـعبان بـن  -  26
  حسن

  م1381-م1376

  م1382-م1381  السلطان امللك الصالح زين الدين حاجى -  27
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  )الرشاكسة(حكام مرص ىف عهد دولة املامليك الربجية 

  فرتة الحكم  السلطان  م

  م1399-م1382  السلطان الظاهر برقوق -  1

  م1405-م1399  ن برقوقالسلطان فرج ب -  2

  شهرين-م1405  السلطان املنصور عبدالعزيز بن برقوق -  3

  م1412-م1405  )للمرة الثانية(السلطان فرج بن برقوق  -  4

  خمسة شهور  أبو الفضلالـلـهالسلطان الخليفة املستعني ب -  5

  م1421-م1412  السلطان املؤيد شيخ املحمودى -  6

  ؟-م1421  السلطان أحمد بن املؤيد شيخ -  7

  ً يوما94  السلطان الظاهر سيف الدين ططر -  8

  عدة أشهر  السلطان نارص الدين محمد بن ططر*  -  9

  م1438-م1422  السلطان األرشف سيف الدين برسباى -  10

   عدة أشهر-م1438  السلطان العزيز جامل الدين يوسف بن برسباى -  11

  م1453-م1438  السلطان سيف الدين حمقمق -  12

   عدة أشهر-م1453  ر فخر الدين عثامن بن الظاهر حمقمقالسلطان املنصو -  13

  م1455-م1453  السلطان األرشف سيف الدين ايتال العالىئ الظاهرى -  14

   أربعة شهور-م1460  السلطان املؤيد شهاب الدين أحمد بن ايتال -  15

  م1467-م1461  السلطان الظاهر خشقدم -  16

   لعدة شهور-م1467  )املجنون(السلطان سيف الدين يلباى  -  17

  ليلة واحدة  )سلطان ليلة(السلطان خري بك املشهور  -  18

  م1496-م1468  السلطان األرشف قايتباى -  19

  م1497-م1496  السلطان محمد بن األرشف قايتباى -  20

  ثالثة أيام  السلطان قانصوة خمسامئة -  21

  1498-م1497  )للمرة الثانية(السلطان محمد بن األرشف قايتباى  -  22

  م1500-م1498  طان قانصوة األرشىفالسل -  23

  م1501-م1500  السلطان جانبالط -  24

   مائة يوم-م1501  السلطان طومان باى -  25

  م1516-م1501  السلطان األرشف قانصوه الغورى -  26

  م1517-م1516  السلطان طومان باى -  27
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  
  حكام مرص ىف عهد الدولة العثامنية

  )م1805-م1517(

  فرتة الحكم  ىل مرصالواىل ع  السلطان العثامىن  م
      سليم العثامىن  1
  م1522-م1517  خاير باشا -     
      سليامن القانوىن  2
  م1523-م1522 مصطفى باشا -     
  ً يوما34 -م1523  كوزلجة قاسم -     
  ؟  أحمد  باشا -     
  م1524-م1524  إبراهيم باشا -     
  م1534-م1524  سليامن باشا الخادم -     
  م1536-م1534  خرسو باشا -    
  م1538-م1536  ا الخادمسليامن باش -    
  م1549-م1538  داود باشا الخىص -    
  ؟-م1549  مصطفى باشا صفصاف -    
  م1554-م1549  عىل باشا سميز -    
  م1556-م1554  )دقادن باشا زاده(محمد باشا  -    
  م1559-م1556  اسكندر باشا -    
  م1560-م1559  عىل باشا الخادم -    
  م1563-م1560  مصطفى شاهني باشا -    
  م1566-م1563  صوىف الخادمعىل باشا ال -    
  م1567-م1566  محمد باشا -    
      سليامن خان الثاىن 3
  م1568-م1567 سنان باشا -    
  م1571-م1568  جركس باشا اسكندر -    
  م1573-م1571  سنان باشا للمرة الثانية -    
  م1574-م1573  حسني باشا -    
      مراد خان الثالث 4
  م1580-م1575 مسيح باشا الخادم -    
  م1583-م1580  ا الخادمحسن باش -    
  م1585-م1583  إبراهيم باشا -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  ىل مرصالواىل ع  السلطان العثامىن  م
  م1587-م1585  سنان باشا الدفرتدار -    
  م1591-م1587  عويس باشا -    
  م1595-م1591  حافظ باشا أحمد الخادم -    
     -   السلطان محمد خان الثالث 5
  م1596-م1595 محمد تورىل باشا -    
  م1598-م1596  محمد باشا الرشيف -    
  م1601-م1598  خرض باشا -    
  م1603-م1601  عىل باشا ياوز السلحدار -    
     -   أحمد خان األول 6
  م1604-م1603 الوزير الحاج إبراهيم باشا -    
  م1605-م1604  الوزير محمد الكورجى الخادم -    
  م1607-م1605  حسن باشا الدفرتدار -    
  م1611-م1607  محمد باشا معمر -    
  م1615-م1611  محمد باشا الصدىف -    
  م1618-م1615  الدفرتدارأحمد باشا  -    
  خلع بعد ثالث شهور    مصطفى خان األول 7
      عثامن الثاىن 8
  م1619-م1618 مصطفى باشا املنكىل -    
   عدة شهور- م1619  جعفر باشا -    
  م1620-م1619  مصطفى باشا الحميدى -    
  م1622-م1620  حسن باشا أرناؤوط -    
   عدة شهور- م1622  محمد باشا البستنجى -    
     -   ن األولمصطفى خا 9
  م1623-م1622 إبراهيم باشا -    
 عزل ىف نفس - م1623  مصطفى باشا قره -    

  العام
  مل يدخل مرص  عىل باشا الشنجى -    
  م1625-م1624  مصطفى باشا قره -    

      الغزى مراد خان 10
  م1628-م1626 بريم باشا -    
  م1630-م1628  محمد باشا طيانه -    
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل عىل مرص  السلطان العثامىن  م
  م1631- م1630  موىس باشا السلحدار -    
  م1632- م1631 خليل باشا البستنجى -    
  م1635- م1632  الوزير بكريجى أحمد باشا -    
  م1637- م1635  حسني باشا الداىل -    
  م1640- م1637  محمد باشا جوان قابجى -    

     -   إبراهيم شقيق مراد خان 11
  م1642- م1640 الوزير مصطفى باشا البستنجى -    
  م1644- م1642  الوزير منصور باشا -    
  م1646- م1644  الوزير أيوب باشا -    
  م1647- م1646  حيدر أغا زادة محمد باشا -    
   لعدة شهور- م1647  مصطفى باشا سنارى -    
  م1649- م1647  محمد باشا رشيف -    

      محمد خان الرابع 12
  م1650- م1649 أحمد باشا الطرطونجى -    
  م1652- م1650  عبدالرحمن باشا الطويىش -    
  م1656- م1652  خاصىك بك محمد -    
  م1657- م1656  الداماد مصطفى باشا -    
  م1660- م1657  محمد باشا زادة غازى -    
  م1661- م1660  مصطفى باشا -    
  م1664- م1661  إبراهيم باشا الدفرتدار -    
  م1667- م1664  عمر باشا السالح دار -    
  م1668- م1667  إبراهيم باشا الصوىف -    
  م1669- م1668   عىل باشاقرة قاش -    
  م1673- م1669  الكتخدا إبراهيم باشا -    
  م1675- م1673  حسني باشا -    
  م1676- م1675  أحمد باشا الدفرتدار -    
  م1680- م1676  عبدالرحمن باشا -    
  م1683- م1680  عثامن باشا -    
 

  حمزة باشا -   
  م1687- م1683
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل عىل مرص  السلطان العثامىن  م
     -   سليامن خان الثاىن 13
  م1689- م1687 الداماد حسني -    
  م1691- م1689  مد باشا كتخداأح -    

      أحمد خان الثاىن 14
  م1695- م1691 عىل باشا الخازندار -    

      مصطفى خان الثاىن 15
  م1697- م1695 إسامعيل باشا -    
  م1699- م1697  حسن باشا البشفاىت -    
  م1704- م1699  قره محمد باشا -    

     -   أحمد خان الثالث 16
   عدة شهور- م1704 سليامن باشا -    
  م1706- م1704  رامى باشامحمد  -    
  م1707- م1706  مسلم عىل باشا -    
  م1709- م1707  الداماد حسن باشا -    
  م1710- م1709  إبراهيم باشا قبودان -    
  ؟  خليل باشا الكوسج -    
  م1714- م1711  وىل باشا -    
  م1716- م1714  عبدى باشا -    
  م1720- م1716  عىل باشا االزمريىل -    
  م1721- م1720  رجب باشا -    
  م1725- م1721  اشا النيشانجىمحمد ب -    
  ؟- م1725  عىل املرة باشا -    
  م1727- م1726  محمد باشا النيشانجى -    
  م1729- م1727  أبو بكر باشا -    
  م1733- م1729   باشاالـلـهكبورىل زادة عبد -    

      محمود خان األول 17
   لعدة شهور- م1733 السالح دار محمد باشا -    
  م1734- م1733  عثامن الحلبى -    
  م1736- م1734  كر باشاأبو ب -    
  م1740- م1739  سليامن الشامى باشا -    
 

  عىل الحكيم باشا زادة -   
  م1741- م1740
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل عىل مرص  السلطان العثامىن  م
  م1743-م1741  يحيى باشا -    
  م1744-م1743  محمد سعيد اليدكىش -    
  م1748-م1744  محمد راغب باشا -    
  م1750-م1748  أحمد كور وزير باشا -    
  م1752-م1750   باشاالـلـهالرشيف عبد -    
   عدة شهور- م1752  محمد أمني باشا -    
  م1755-م1752  بلطة جى مصطفى باشا -    

      عثامن خان الثالث 18
  م1757-م1755 عىل حكيم باشا زادة -    

      مصطفى خان الثالث 19
   عدة شهور- م1757 محمد سعيد باشا -    
  م1760-م1757  الصدر األعظم مصطفى باشا -    
  م1761-م1760  أحمد كامل باشا -    
  م1762-م1761  بكري باشا -    
  م1765-م1762  حسن باشا -    
  م1767-م1765  حمزة باشا -    
  م1768-م1767  محمد راقم باشا -    
  ؟-م1768   اورفلىل باشادويدار محمد -    
  م1773-م1768  عىل بك الكبري -    

     -   عبد الحميد خان 20
   عدة شهور- م1773 محمد أبو الدهب باشا الخازندار -    
   عدة شهور- م1774  خليل باشا -    
  م1775-م1774  مصطفى النابلىس باشا -    
  م1776-م1775  إبراهيم باشا -    
  م1778-م1776  محمد عزت باشا الكبري -    
  م1779-م1778   إسامعيل باشارائف -    
   عدة شهور- م1779  إبراهيم باشا -    
-م15/11/1779  إسامعيل باشا -    

  م1781
  م1782-م1781  محمد ملك باشا -    
  م1783-م1782  الرشيف عىل باشا -    
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  فرتة الحكم  الواىل عىل مرص  السلطان العثامىن  م
  م1784-م1783  محمد السالح دار باشا -    
  م1789-م7/11/1785  الرشيف محمد يكن باشا -    
  ؟-م1789  عبدى باشا -    

      يم خان الثالثسل 21
  م1791-م1789 إسامعيل باشا التونىس -    
  م1794-م1791  محمد باشا عزت -    
  م1796-م1794  صالح باشا القيرصىل -    
  م1798-م1796  سيد باشا أبو بكر بكري -    

      الفرنسيون 22
  م1799-م1798  نابليون بونابرت -    
  م1800-م1799  كليرب -    
  م1801-م1800  چان چاك مينو -    

ــــودة 23 ــــم ـع  مرص إىل الحـك
  العثامىن

    

  م1803-م1802  خرسو باشا -    
  ؟-م1803  طاهر باشا -    
  م1804-م1803  عىل باشا الجزايرىل -    
  ؟-م1804  عثامن الربديىس -    
  م1805-م1804  خورشيد باشا -    
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  أرسة محمد عىل باشا
  

محل  تاريخ امليالد  االسم  م
  امليالد

  تاريخ الوفاة  فرتة توىل الحكم

 أبريل19إىل -1805 مايو 13  قولة  1769  محمد عىل باشا  1
1848  

  1849أغسطس2

إبراهيم باشا بن محمد  2
  عىل

  1848نوفمرب25  1848 نوفمرب 1 - سبتمرب 2  قولة  1789

  1854يوليه13  1854يوليو13-1848نوفمرب10    1812يوليه1عباس حلمى باشا األول  3
  1863يناير18  1863يرينا18-1854يوليو14    1822  محمد سعيد باشا  4
  1895مارس2  1879يونية26- 1863يناير19  القاهرة 1830يناير12  الخديوىإسامعيل  5
الخديوى محمد توفيق  6

  باشا
أبريل30

1852  
  1892يناير  1892يناير7- 1879يونية26  

الخديوى عباس حلمى  7
  الثاىن

14  
  أغسطس

1874  

  1944ديسمرب20  1914ديسمرب19- 1892يناير8  

ديسمرب20  سني كاملالسلطان ح  8
1853  

  1917اكتوبر19  1917اكتوبر9-1914ديسمرب19  

السلطان أحمد فؤاد  9
 ثم1922 حتى األول

  1936امللك حتى 

مارس26
1868  

  1936أبريل28  1936ابريل28-1917اكتوبر9  

فرباير11  امللك فاروق األول  10
1920  

  1965مارس18  1952يوليو26- 1936مايو6  القاهرة

اد الثاىنامللك أحمد فؤ  11
مجلس وصاية يرأسه(

 )األمري محمد عبد املنعم

    1953يونيو18- 1952يوليو 26  القاهرة  1952 يناير 16
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  مرص ىف عرص الجمهورية
  

فرتة توىل   محل امليالد  تاريخ امليالد  االسم  م
  الحكم

  تاريخ الوفاة

- 18/6/1953  الخرطوم  1901فرباير 20  اللواء محمد نجيب  1
14/11/1954  

سطس أغ28 
1984 

  
- 25/6/1956  اإلسكندرية  1918يناير15  جامل عبدالنارص  2

28/9/1970  
 1970سبتمرب28
  

– 28/9/1970  املنوفية 1918ديسمرب25  محمد أنور السادات  3
6/10/1981  

  1981أكتوبر 6

- 14/10/1981  املنوفية  1928مايو4  محمد حسنى مبارك  4
حتى التنحى ىف

11/2/2011  

  

طس  أغس20  محمد مرىس  5
1951  

 30/6/2012  قرية العدوة محافظة الرشقية
حتى عزله ىف

30/6/2013  

  

عدىل محمود منصور  6
  )رئيس مؤقت(

 ديسمرب 23
1945  

  4/7/2013من   القاهرة
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  





 
  
  
  
  
  
  

  
  

رؤساء وزارات مرص

 2013 -  1878من عام 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  قامئة برؤساء وزارات مرص
  2013 حتى عام 1878من عام ) مرتبة زمنيا(

  1882 – 1878النظارة ىف عهد التدخل األجنبى 

  )1879-1878النظارة ىف عهد إسامعيل (
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

  1879ير  فربا187823 أغسطس 28  األوىل  )1(نظارة نوبار باشا   1

  1879 إبريل 7  1879 مارس 10    نظارة األمري محمد توفيق باشا  2

  1879 يوليو 5   إبريل7  األوىل  )1(نظارة محمد رشيف باشا   3

  

  )1881 – 1879النظارة ىف عهد توفيق (
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

   يوليو5  الثانية  )2(نظارة محمد رشيف باشا   4
 أغسطس 18

1879  

5  
الخديوى محمـد(النظارة التوفيقية 

  )توفيق
 1879 سبتمرب 21   أغسطس8  الثانية

 1881 سبتمرب 10 1879 سبتمرب 21  األوىل  )1(نظارة مصطفى باشا رياض   6
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )1882 – 1881) ( النظارة بني الثورة العرابية والسلطة الخديوية(
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

  1882 فرباير 4 1881 سبتمرب 14  الثالثة  )3(يف باشا نظارة محمد رش  7

8  
نظارة محمود سامى باشا البـارودى

)1(  
  1882 مايو 26   فرباير4  األوىل

1882 أغسطس 21   يونية17    نظارة إسامعيل راغب باشا  9

  

  )1914 – 1882) (النظارة ىف ظل االحتالل (
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

  1884 يناير 188210 أغسطس 21 الرابعة  )4( محمد رشيف باشا نظارة  10

  1888 يونية 9  1884 يناير 10  الثانية  )2(نظارة نوبار باشا   11

  1891 مايو 12  1888 يونية 9  الثانية  )2(نظارة مصطفى رياض باشا   12

  1892 يناير 17  1891 مايو 14  األوىل  )1(نظارة مصطفى فهمى باشا   13

  1893 يناير 15  1892 يناير 17  االوىل  ني فخرى باشانظارة حس  14

  

  )1907-1892) (عهد جديد ىف العالقات بني الخديوية والوجود الربيطاىن( عهد الشقاق األول 
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

  1893 يناير 18  1893 يناير 15  الثانية  )2(نظارة حسني فخرى باشا   15

  1894 إبريل 15  1893 يناير 19  الثالثة  )3( باشا نظارة مصطفى رياض  16

  1893يناير   1892يناير   الثانية  )2(نظارة مصطفى فهمى باشا   17

  1895نوفمرب    1894ابريل   الثالثة  )3(نظارة نوبار باشا   18

 1908 نوفمرب 11 1895 نوفمرب 12  الثانية  )4،3(نظارة مصطفى فهمى باشا   19،20
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  )1911-1907عهد الوفاق (
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

  1910 فرباير 21 1908 نوفمرب 13    نظارة بطرس باشا غاىل  21

  1914 إبريل 5  1910 فرباير 23  األوىل  )1(نظارة محمد سعيد باشا   22

  )1914-1911) (النظارة ىف عهد الشقاق الثاىن(
  املدة

 الرتتيب  النظارة  رقم
  إىل  من

1914 ديسمرب 19  1914 إبريل 5  األوىل  )1(ني رشدى باشا نظارة حس  23

  )الوزارة أثناء الحرب العاملية األوىل (1922-1914الوزارة تحت الحامية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1917 أكتوبر 19149 ديسمرب 19  الثانية  )2(وزارة حسني رشدى   24

  1919 إبريل 9 1917توبر  أك10  الثالثة  )3(وزارة حسني رشدى   25

   والوزارة1919ثورة 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1919 إبريل 22  1919 إبريل 9 الرابعة  )4(وزارة حسني رشدى   26

 1919 نوفمرب 20  1919  مايو20  الثانية  )2(وزارة محمد باشا سعيد   27

  1920 مايو 21 1919 نوفمرب 20  األوىل  )1(وزارة يوسف باشا وهبه   28

  1921 مارس 16  1920 مايو 21  األوىل  )1(وزارة محمد توفيق نسيم   29
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  بداية عهد الوزارة السياسية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

1921 ديسمرب 24  1921 مارس 16  األوىل  وزارة عدىل يكن باشا   30

 1922 نوفمرب 29 1922أول مارس   األوىل  )1(وزارة عبد الخالق ثروت   31

  1923 فرباير 9 1922 نوفمرب 30  الثانية  )2(وزارة محمد توفيق نسيم   32

  1924 يناير 27  1923 مارس 15  األوىل  )1(وزارة يحيى إبراهيم   33

  1924الوزارة الشعبية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

 1924مرب  نوف24  1924 يناير 28  األوىل  )1(وزارة سعد زغلول باشا   34

   )1926 يونيو -1924نوفمرب ( التجربة األوىل –الوزارات امللكية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1925 مارس 13 1924 نوفمرب 24  األوىل  )1(وزارة أحمد زيور   35

  1926 يونية 7  1925 مارس 13  الثانية  )2(وزارة أحمد زيور   36

  )1928 – 1926(وزارات االئتالف الوفدية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1927 إبريل 21  1926 يونية 7  الثانية  )2(وزارة عدىل يكن باشا   37

  1928 مارس 16  1927 إبريل 25  الثانية  )2(الخالق باشا ثروت  وزارة عبد  38

  1928 يونية 25  1928 مارس 16  األوىل  )1(وزارة مصطفى النحاس باشا   39
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  )1929 – 1928(د القوية وزارة الي
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1929 أكتوبر 2  1928 يونية 25  األوىل  ) 1(وزارة محمد محمود   40

   املرحلة الثانية–الوزارات الدستورية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1930أول يناير   1929 أكتوبر 3  الثالثة  )3(وزارة عدىل يكن باشا   41

  1930 يونية 19  1930أول يناير   الثانية  )2(وزارة مصطفى النحاس باشا   42

  )1934 – 1930التجربة الثانية (  والوزارات امللكية 1930دستور 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1933 يناير 4  1930 يونية 19  األوىل  ) 1(وزارة إسامعيل صدقى   43

 1933 سبتمرب 27  1933 يناير 4  الثانية  ) 2 (وزارة إسامعيل صدقى  44

 1934 نوفمرب 14  1933سبتمرب   األوىل  )1(الفتاح يحيى  وزارة عبد  45

  )1937 – 1933(الوزارات الدستورية املرحلة الثالثة 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1936 يناير 30 1934 نوفمرب 14  الثالثة  )3(وزارة توفيق نسيم   46

  1936 مايو 9  1936 يناير 30  األوىل  )1(وزارة عىل ماهر   47

  1937 يولية 21  1936 مايو 9  الثالثة  )3(وزارة مصطفى النحاس باشا   48
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )1952-1936(الوزارات ىف عهد امللك فاروق 

  )1937 ديسمرب –يوليو "(عهد الوزارات الدستورية " استمرار املرحلة الثالثة من 
  املدة

 يبالرتت  النظارة  رقم
  إىل  من

 الرابعة  )4(وزارة مصطفى النحاس باشا   49
أول أغسطس 

1937  
1937 ديسمرب 30

  )1942 – 1937(وزارات األئتالف الالوفدية املرحلة األوىل 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1938 إبريل 193727 ديسمرب 30  الثانية  )2(وزارة محمد محمود   50

  1938 يونية 24  1938 إبريل 27  الثالثة  )3(حمد محمود وزارة م  51

  1938 يونية 24 الرابعة  )4(وزارة محمد محمود   52
 أغسطس 18

1939  

  الثانية  )2(وزارة عىل ماهر   53
 أغسطس 18

1939  
  1940 يونية 27

 1940 نوفمرب 14  1940 يونية 27  األوىل  )1(وزارة حسن صربى   54

  1941 يولية 31 1940 نوفمرب 15  ىلاألو  )1(وزارة حسني رسى   55

  1942 فرباير 4  1941 يولية 31  الثانية  )2(وزارة حسني رسى   56

  

  )1944 – 1942( فرباير 4وزارات 
  املدة

  الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1942 مايو 26  1942 فرباير 4 الخامسة  )5(وزارة مصطفى النحاس باشا   57

  1944 أكتوبر 8  1942 مايو 26 السادسة  )6(وزارة مصطفى النحاس باشا   58
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  

  )1946 – 1944( املرحلة الثانية –وزارات األئتالف الالوفدية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1945 يناير 15  1944 أكتوبر 8  األوىل  )1(وزارة أحمد ماهر باشا   59
  1945اير  فرب24  1945 يناير 15  الثانية  )2(وزارة أحمد ماهر باشا   60
  1946 فرباير 15  1945 فرباير 24  األوىل  ) 1(وزارة محمود فهمى النقراىش   61

  )1949 – 1946(محاوالت الوزارة القومية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1946 ديسمرب 9  1946 فرباير 16  الثالثة  )3(وزارة إسامعيل صدقى   62
1948 ديسمرب 28  1946 ديسمرب 9  لثانيةا  )2(وزارة محمود فهمى النقراىش   63
  1949 يوليو 194825 ديسمرب 28  األوىل  )1(وزارة إبراهيم عبدالهادى   64
  1949 نوفمرب 3  1949 يوليو 25  الثالثة  )3(وزارة حسني رسى   65

  )1952 – 1949(عودة الوفد األخرية 
  املدة

 الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

  1950 يناير 12  1949 نوفمرب 3 الرابعة  )4(ا وزارة حسني رسى باش  66
  1952 يناير 27  1950 يناير 12 السابعة  )7(وزارة مصطفى النحاس باشا   67

  1952 يوليو 22 – 1952 يناير 27وزارات االحتضار 
  املدة

  الرتتيب  الوزارة  رقم
  إىل  من

 1952أول مارس   1952 يناير 27  الثالثة  )3(وزارة عىل ماهر باشا   68
  1952 يوليو 2 1952أول مارس   األوىل  )1(وزارة أحمد نجيب الهالىل باشا   69
  1952 يوليو 22  1952 يوليو 2 الخامسة  )5(وزارة حسني رسى باشا   70
  1952 يوليو 24  1952 يوليو 22  الثانية  )2(وزارة أحمد نجيب الهالىل باشا   71
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  2013 حتى 1952الوزارات من أول ثورة يوليو 

  الفرتة   اسم الوزارة  العهد
    

  1952 يوليو 24  )4( عىل ماهر -72
  عهد الثورة قبل إعالن الجمهورية

  
  1952 سبتمرب 8  )1( محمد نجيب -73
    

  1953 يونيو 18  )2( محمد نجيب -74
  1954 إبريل 25  )1( عبدالنارص -75
  1954مارس  8  )3( محمد نجيب -76

عهد الرئيس محمد نجيب ومجلس 
  قيادة الثورة

  

  1954 إبريل 17  )2( عبدالنارص -77
عهد الرئيس جامل عبد النارص     

  )قبل الوحدة(
  

  1956 يونيو 29  )3( عبدالنارص -78

    
  1958 مارس 6  )4( عبدالنارص -79
حكومـة ): 5( عبدالنارص -80

ــــدين  ــــة ونوراـل مركزـي
  )        تنفيذية(طراف 

  1958 أكتوبر 7

حكومـة ): 6( عبدالنارص -81
ـدين  ـامل اـل ـة وـك مركزـي

  ) تنفيذية(حسني 

  1960 سبتمرب 20

  عهد الوحدة مع سوريا
  

  1961أغسطس 16  )7( عبدالنارص -82
    

  1961 أكتوبر 18  )8( عبدالنارص -83
  1962 سبتمرب 29  )1( عىل صربى -84
  1964  مارس25  )2( عىل صربى -85
  1965 أكتوبر 1 زكريا محيى الدين        -86
  1966 سبتمرب 10   صدقى سليامن          -87
  1967 يونيو 19  )9( عبدالنارص -88

عهد الرئيس عبد النارص بعد 
   عن سوريااالنفصال

  

  1968 مارس 20  )10( عبدالنارص -89
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  
  الفرتة   اسم الوزارة  العهد

  1970 أكتوبر 20  )1( محمود فوزى -90
  1970  نوفمرب18  )2( محمود فوزى -91
  1971 مايو 14  )3( محمود فوزى -92
  1971 سبتمرب 19  )4( محمود فوزى -93
  1972 يناير 17   عزيز صدقى-94
  1973 مارس 27  )1( السادات -95
  1974 إبريل 25  )2( السادات -96
  1974 سبتمرب 25   عبدالعزيز حجازى-97
  1975 إبريل 16  )1( ممدوح سامل -98
  1976 مارس 19  )2(  ممدوح سامل-99

  1976 نوفمرب 9  )3( ممدوح سامل -100
  1977 أكتوبر 26  )4( ممدوح سامل -101
  1978 مايو 9  )5( ممدوح سامل -102
  1978 أكتوبر 5  )1( مصطفى خليل -103
  1979 يونيو 19  )2( مصطفى خليل -104

  

  1980 مايو 14  )3( السادات -105
    

  1981 أكتوبر 14  )1( مبارك -106
  1982 يناير 3  )1( فؤاد محيى الدين -107
  1982 أغسطس31  )2( فؤاد محيى الدين -108
  1984 يوليو 16   كامل حسن عىل-109
  1985 سبتمرب 5   عىل لطفى-110
  1986 نوفمرب 11  )1( عاطف صدقى -111
  1987 أكتوبر 13  )2(  عاطف صدقى -112
  1993 أكتوبر 14  )3( عاطف صدقى -113
  1996 يناير 4  )1(  كامل الجنزورى-114
  1999 أكتوبر 10   عاطف عبيد -115

  كالرئيس محمد حسنى مبار عهد
  

  2004 يوليو 12   أحمد نظيف-116
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  الفرتة   اسم الوزارة  العهد
  2011 يناير 29  أحمد شفيق-117
   2011نوفمرب 22 إىل 2011 مارس 3   عصام رشف-118

  )استقالة(
  املجلس العسكرى

  2011 نوفمرب 24  )2( زورى كامل الجن-119
  2012 أغسطس 2  )1 ( هشام قنديل-120  عهد الرئيس محمد مرىس

 وزراء جدد 9تعديل وزارى ودخول   )2( هشام قنديل -121  
  2013 مايو 7

عهد الرئيس املؤقت عدىل منصور 
 التى 30/6/2013ىف أعقاب ثورة (

  )أطاحت مبحمد مرىس

  17/7/2013من   حازم الببالوى.  د-122
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  
  
  
  

  

  
شيوخ االزهر الرشيف

 2013 حتى 1690من 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  شيوخ األزهر

  قامئة بأسامء شيوخ األزهر من أولهم

   م2013وحتى صدور هذا القاموس 

  الحاكم  تاريخ توىل املشيخة  االسم  م

  م1690=  هـ 1101  محمد بن جامل الدين بن عىل الخرىش  1

  توىف

  السلطان العثامىن سليامن الثالث 

  السلطان العثامىن سليامن الثالث    م1692=  هـ 1104   بن شهاب الربماوىإبراهيم بن محمد  2

  السلطان العثامىن سليامن الثالث    م1694=  هـ 1106  محمد النرشىت  3

الداماد حسن باشا السلطان العثامىن مصطفى    م1708=  هـ 1120  عبدالباقى القلينى  4

  الثالث 

  م1721=  هـ 1133  محمد شنن  5

  توىف

  

ماد حسن باشا السلطان العثامىن مصطفى الدا

  الثالث 

  السلطان العثامىن مصطفى   م1721=  هـ 1133  إبراهيم بن موىس الفيومى  6

  السلطان العثامىن سليامن   م1725=  هـ 1137   بن محمد الرشقاوىالـلـهعبد  7

  محمد بن سامل بن أحمد الحفنى  8

  

  

  

طان العثامىن عىل حكيم باشا زاده السل   م1757=  هـ 1171

  م1763مصطفى خان الثاىن من 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  الحاكم  تاريخ توىل املشيخة  االسم  م

عبدالرؤوف بن محمد بن عبدالرحمن   9

  السجينى

  عىل بك الكبري   م1767=  هـ 1181

  هـ1190-1181 أحمد بن عبداملنعم بن يوسف الدمنهورى  10

  م1768-1791= 

  محمد بك أبو الدهب

  تعطلت عامني

  اد بكإبراهيم بك ومر   م1793=  هـ 1191  أحمد العروىس  11

مع تواجد نابليون بالقاهرة من يوليه    م1793=  هـ 1208   الرشقاوى بن حجازى بن إبراهيمالـلـهعبد  12
   م 1798

ومينو من  م14/6/1800كليرب منذ 
 ومتكن الفرنسيون من  م14/6/1800

 م 21/6/1801الزهر وسمروا أبوابه ىف 
 14/7/1801وجلت الحملة عن القاهرة 

  م ومحمد عىل
  محمد عىل   م1812=  هـ 1227  مد بن عىل الشنواىنمح  13

  محمد عىل   م1818=  هـ 1233  محمد أحمد العروىس  14

  محمد عىل   م1829=  هـ 1245  أحمد بن عىل بن أحمد الدمهوجى  15

  محمد عىل   م1830=  هـ 1246  حسن بن محمد العطار  16

  محمد عىل   م1843=  هـ 1250  حسن القويسنى  17

  محمد عىل   م1847=  هـ 1254  عبدالجواد السفطى الشافعى أحمد بن   18

  إبراهيم بن محمد البيجورى  19
  
  
  
  
  

-1847=هـ 1263-1277
   م1860

  محمد عىل
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  الحاكم  تاريخ توىل املشيخة  االسم  م

   م2/9/1848إبراهيم بن محمد عىل    م1864= هـ 1281ثم مل يتول املشيخة أحد حتى عام  

   م10/11/1848عباس حلمى بن طوسون 

   م14/7/1854ىل محمد سعيد بن محمد ع

   م19/1/1863إسامعيل بن إبراهيم 

  الخديو إسامعيل أو محمد سعيد   م1864=  هـ 1281  مصطفى بن محمد بن أحمد العروىس  20

  الخديو إسامعيل   م1870=  هـ 1287  محمد العباىس املهدى  21

  الخديو محمد توفيق بن إسامعيل   م1882=  هـ 1299  شمس الدين محمد اإلنباىب  22

  م عباس حلمى الثاىنث

  الخديو عباس حلمى الثاىن   م1896=  هـ 1313   النوواىالـلـهحسونة بن عبد  23

 م ملدة شهر 1900=  هـ 1317  عبدالرحمن النوواى  24

  واحد

  الخديو عباس حلمى الثاىن

 1320 م حتى 1900=  هـ 1317  سليم البرشى  25

   م1904= هـ 

  الخديو عباس حلمى الثاىن

 محمد بن أحمد بن محمد عىل بن  26
  الببالوى

 م ثم استقال 1904=  هـ 1320

  م1907=  هـ 1323

  الخديو عباس حلمى الثاىن

  الخديو عباس حلمى الثاىن  م ثم استقال1907=  هـ 1323  عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الرشبينى  27

   حلمى الثاىنالخديو عباس   م ثم استقال1911=  هـ 1327   النواوىالـلـهحسونة بن عبد  28
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  الحاكم  تاريخ توىل املشيخة  االسم  م

  الخديو عباس حلمى الثاىن   م1909=  هـ 1327  سليم البرشى  29

  السلطان حسني كامل   م1917=  هـ 1335  محمد أبو الفضل الجيزاوى  30

م حتى 1935=هـ 1354  محمد مصطفى املراغى   31

م1945=ه1364

  أحمد فؤاد

  أحمد فؤاد   م1930=  هـ 1346  محمد األحمدى الظواهرى  32

حتى  م 1935=  هـ 1354  محمد مصطفى املراغى  33
   م1945=  هـ 1364

  امللك فاروق

  امللك فاروق   م1945=  هـ 1364  مصطفى عبدالرازق  34

  امللك فاروق   م1948=  هـ 1367  محمد مأمون الشناوى  35

  امللك فاروق   م1950=  هـ 1370  عبداملجيد سليم  36

  مللك فاروقا   م1951=  هـ 1371  إبراهيم الحمروش  37

 م ثم 1952=  هـ 1372  عبداملجيد سليم  38
  استقال

  امللك فاروق

  جامل عبدالنارص   م1952=  هـ 1371  محمد الخرض حسني  39

  جامل عبدالنارص   م1954=  هـ 1374  عبدالرحمن تاج  40

  جامل عبدالنارص   م1958=  هـ 1378  محمود شلتوت  41

  ل عبدالنارصجام  1964=  هـ 1384  حسن مصطفى مأمون  42

   أنور السادات–جامل عبدالنارص    م1969=  هـ 1389  محمد محمد الفحام  43

  أنور السادات   م1973=  هـ 1393  عبدالحليم محمود  44

   محمد حسنى مبارك–أنور السادات    م1979=  هـ 1399  عبدالرحمن بيصار  45

  كمحمد حسنى مبار   م1982=  هـ 1402  جاد الحق عىل جاد الحق  46
 م 1996=  هـ 1416  محمد السيد طنطاوى  47

  1/3/2010وتوىف 
  محمد حسنى مبارك

 2010/مارس/19  أحمد الطيب  48

  هـ 3/4/1431=

  محمد حسنى مبارك
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الواليات املتحدة االمريكية        

باللغة (الرؤساء من جورج واشنطن حتى أوباما 

 )اإلنجليزية
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

بريطانيا العظمى

  قامئة بامللوك ورؤساء الوزارات

 )باللغة االنجليزية(



 

 442

  

 الجزء األول- قاموس التواريخ 



  

 

 443

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

  ملوك ورؤساء الوزارت بريطانيا
Chief Ministers    *Rulers* 

1665-2009        1702 - 2009  
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 445

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 1721-2009رؤساء وزارت بريطانيا 
Prime Ministers of Great Britain 

Designations in parentheses describe each government; 
W = Whig ; T = Tory ; P = Peelite ; Li = Liberal ; C = Conservative; La = Labour. 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 
(1) The Conservative Party was formed in 1834, an outgrowth of the Tory party . 

(2) Walpole is commonly regarded as the first prime minister of Britain, though the title 
was not commonly used then and did not become official until 1905 .   
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 
 
 
 

 
فرنسا

 قامئة برؤساء جمهورية فرنسا
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

 
List of Presidents of the French Republic 

 

Second French Republic (1848-1852) 

President of the Provisional Government of the Republic 

 Jacques Charles Dupont de l'Eure (24 February 1848 - 9 May 1848)  

  President of the National Constituent Assembly 

 Philippe Joseph Benjamin Buchez (9 May 1848 - 10 May 1848)  

Chairman of the Executive Power Commission 

 François Arago (11 May 1848 - 24 June 1848)  

President of the National Constituent Assembly 

 Antonie Marie Jules Sénard (24 June 1848 - 28 June 1848)  

Chief of the Executive Power 

 Louis Eugène Cavaignac (28 June 1848 - 20 December 1848) 
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President 

Picture Name Term start Term end Political Party 

Louis-Napoléon 
Bonaparte 

20 December 
1848 

2 December 1852 
(became 
Emperor of the 
French) 

Bonapartist, Parti 
de l'Ordre 

Third French Republic (1870-1940) 

President of the Government of National Defense 

 Louis Jules Trochu (4 September 1870 - 13 February 1871)  

Presidents of the National Constituent Assembly 

 Denis Emmanuel, comte Benoist d'Azy (acting) (13 February 1871 - 16 February 
1871)  

 Jules Grévy (16 February 1871 - 17 February 1871)  

Chief of the Executive Power 

 Adolphe Thiers (17 February 1871-30 August 1870) (became President on 31 
August)  



  

 

 455

  

   الجزء األول-قاموس التواريخ 

Presidents 

Picture Name Term start Term end Political Party

 

Adolphe Thiers 31 August 1871 24 May 1873 (resigned) 
Orleanist, 
Conservative 
Republican 

 

Patrice de Mac-
Mahon 

24 May 1873 30 January 1879 (resigned) 
Military, 
Legitimist 

 

Jules Grévy 30 January 1879 
2 December 1887 
(resigned) 

Opportunist 
Republican 

 

Marie François 
Sadi Carnot 

3 December 
1887 

25 June 1894 (assassinated) 
Opportunist 
Republican 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

Picture Name Term start Term end Political Party

 

Jean Casimir-Perier 27 June 1894 16 January 1895 (resigned) Left Republican 

 

Félix Faure 17 January 1895 
16 February 1899 (died in 
office) 

Opportunist 
Republican 

 

Émile Loubet 18 February 1899 18 February 1906 Left Republican 

 

Armand Fallières 18 February 1906 18 February 1913 Radical Party 

 

Raymond Poincaré 18 February 1913 18 February 1920 
Progressive 
Republican Party
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

Picture Name Term start Term end Political Party

 

Paul Deschanel 18 February 1920 21 September 1920 (resigned) 
Progressive 
Republican 
Party 

 

Alexandre 
Millerand 

23 September 1920 11 June 1924 (resigned) 
Republican-
Socialist Party 

 

Gaston Doumergue 13 June 1924 13 June 1931 Radical Party 

 

Paul Doumer 13 June 1931 7 May 1932 (assassinated) Radical Party 

 

Albert Lebrun 10 May 1932 11 July 1940 (deposed) 
Democratic 
Republican 
Alliance 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

Acting Presidents 

Under the Third Republic, the Président of the Council served as Acting President 
whenever the office of President was vacant. 

 Jules Armand Dufaure (30 January 1879)  

 Maurice Rouvier (2 December - 3 December 1887)  

 Charles Dupuy (25 June - 27 June 1894, 16 January - 17 January 1895 and 16 
February - 18 February 1899)  

 Alexandre Millerand (21 September - 23 September 1920)  

 Frédéric François-Marsal (11 June - 13 June 1924)  

 André Tardieu (7 May - 10 May 1932)  

The office of President of the French Republic did not exist from 1940 until 1947. 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

French State (1940-1944) 

Chief of State 

 Marshal Philippe Pétain (11 July 1940 - 20 August 1944)  

Provisional Government of the French Republic (1944-1947) 

Chairmen of the Provisional Government 

 Charles de Gaulle (3 June 1944 - 26 January 1946)  

 Félix Gouin (26 January - 24 June 1946)  

 Georges Bidault (24 June - 28 November 1946)  

 Vincent Auriol (interim) (28 November - 16 December 1946)  

 Léon Blum (16 December 1946 - 16 January 1947)  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

Fourth French Republic (1947-1958) 

Presidents 

Picture Name Term start Term end Political Party 

 

Vincent 
Auriol 

16 January 1947 16 January 1954
French Section of the Workers' 
International 

 René Coty 16 January 1954 8 January 1959 Independent 

Fifth French Republic (1958-Present) 

Presidents 

Picture Name Term start Term end Political Party 

 

Charles de 
Gaulle 

8 January 1959 
28 April 1969 
(resigned) 

Union for the New Republic 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

Picture Name Term start Term end Political Party 

 

Georges 
Pompidou 

20 June 1969 
3 April 1974 
(died in office) 

Union of Democrats for the 
Republic 

 

Valéry 
Giscard 
d'Estaing 

27 May 1974 21 May 1981 
National Federation of Independent 
Republicans (1974-1978), Union for 
French Democracy (1978-1981) 

 

François 
Mitterrand 

21 May 1981 17 May 1995 Socialist Party 

 

Jacques 
Chirac 

17 May 1995 16 May 2007 
Rally for the Republic (until 2002), 
Union for a Popular Movement
(from 2002) 



 

 462

  

 الجزء األول- قاموس التواريخ 

Picture Name Term start Term end Political Party 

  

Nicolas 
Sarkozy 

16 May 2007 Incumbent Union for a Popular Movement

 
Hollande, 
Francois  

6 May 2012  

رنسيةالرئيس السابع للجمهورية الف
  الخامسة

- 1997رئيس الحزب األشرتاىك لفرنسا 
2008  

 
 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األمم املتحدة   

  وكاالت األمم املتحدة

  الدول األعضاء

 أمناء األمم املتحدة
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

  األمم املتحدة
 } الوكاالت املتخصصة{املنظامت الدولية 

    
  مقر املنظمة  تاريخ التأسيس  أسم املنظمة  م
  1879 فرباير 23 1878 أغسطس 28  )1(نظارة نوبار باشا   
  منظمة العمل الدولية  1

International la bour 
Organization  

{I L O}  

  )سويرسا(نيف ج  1919ابريل 11

  منظمة االغذية والزراعة  2
Food and Agriculture  

Organization  
{F A O} 

  )ايطاليا(روما   1945اكتوبر 16

منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم   3
  والثقافة

Organization of the United 
Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 
{U N E S C O} 

  )فرنسا( باريس  1946 نوفمرب 4

  منظمة الصحة العاملية 4
World Health Organization  

{W H O} 

  )سويرسا(جنيف   1948ابريل 7

  البنك الدوىل لالنشاء والتعمري 5
International Bank for 

Reconstruction and 
Development 

{I B R D} 

  واشنطن  1945ديسمرب 27
  )الواليات املتحدة(

  دوق النقد الدوىلصن 6
International Monetary Fund 

{I M F} 

  واشنطن  1945 ديسمرب 27
  )الواليات املتحدة(

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 7
The International Atomic 

Energy Agency 
{I A EA} 

  )كندا( مونرتيال  1957  يوليو29
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  مقر املنظمة  تاريخ التأسيس  أسم املنظمة  م
  املنظمة الدولية للطريان املدىن 8

International Organization of 
Civil Aviation 

{I O C A} 

  )كندا( مونرتيال  1947ابريل 4

  اتحاد الربيد العاملى 9
Universal Postal Union 

{U P U} 

  )سويرسا( برين  1947 اكتوبر 9

االتحاد الدوىل للمواصالت السلكية  10
  والالسلكية

International Union of 
Telecommunication 

{I U T} 

  )سويرسا(جنيف   1865

  املنظمة العاملية لالرصاد الجوية 11
The World Meteorological  

Organization 

  )سويرسا(جنيف   1950 مارس 23

املنظمة البحرية االستشارية مابني  12
  الحكومات

International Government 
Maritime 

  )بريطانيا(لندن   1948مارس 

  املنظمة الدولية لتعريفة والتجارة 13
International Organization for 

Tariffs and Trade 
{GATT} 

  )سويرسا(جنيف   1948 يناير 2
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

  األمم املتحدة
  الدول األعضاء باألمم املتحدة وتاريخ انضاممهم

United Nations member states 
 

Member state   Date of admission   Notes 

 Afghanistan  1946-11-19  

 Albania  1955-12-14  

 Algeria  1962-10-08  

 Andorra  1993-07-28  

 Angola  1976-12-01  

 Antigua and Barbuda  1981-11-11  

 Argentina  1945-10-24  

 Armenia  1992-03-02 see Former members: USSR 

 Australia  1945-11-01  

 Austria  1955-12-14  

 Azerbaijan  1992-03-02 see Former members: USSR 

 Bahamas  1973-09-18  

 Bahrain  1971-09-21  

 Bangladesh  1974-09-17  

 Barbados  1966-12-09  

 Belarus  1945-10-24 
[note 1]; also see Former members: 
USSR 

 Belgium  1945-12-27  

 Belize  1981-09-25  

 Benin  1960-09-20 [note 2] 

 Bhutan  1971-09-21  

 Bolivia  1945-11-14  

 Bosnia and Herzegovina  1992-05-22 see Former members: Yugoslavia 

 Botswana  1966-10-17  
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Member state   Date of admission   Notes 
 Brazil  1945-10-24  
 Brunei Darussalam  1984-09-21  
 Bulgaria  1955-12-14  
 Burkina Faso  1960-09-20 [note 3] 
 Burundi  1962-09-18  
 Cambodia  1955-12-14  
 Cameroon  1960-09-20 [note 4] 
 Canada  1945-11-09  
 Cape Verde  1975-09-16  
 Central African Republic  1960-09-20  
 Chad  1960-09-20  
 Chile  1945-10-24  
 China  1945-10-24 see Seat of China 
 Colombia  1945-11-05  
 Comoros  1975-11-12  
 Democratic Republic of the Congo  1960-09-20 [note 5] 
 Congo, Republic of the  1960-09-20 [note 6] 
 Costa Rica  1945-11-02  

  Côte d'Ivoire  1960-09-20 [note 7] 
 Croatia  1992-05-22 see Former members: Yugoslavia 
 Cuba  1945-10-24  
 Cyprus  1960-09-20  

 Czech Republic  1993-01-19 see Former members: 
Czechoslovakia 

 Denmark  1945-10-24  
 Djibouti  1977-09-20  
 Dominica  1978-12-18  
 Dominican Republic  1945-10-24  
 Ecuador  1945-12-21  
 Egypt  1945-10-24  

 El Salvador  1945-10-24  

 Equatorial Guinea  1968-11-12  
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

Member state   Date of admission   Notes 
 Eritrea  1993-05-28  
 Estonia  1991-09-17 see Former members: USSR 
 Ethiopia  1945-11-13  
 Fiji  1970-10-13  
 Finland  1955-12-14  
 France  1945-10-24  
 Gabon  1960-09-20  
 Gambia  1965-09-21  
 Georgia  1992-07-31 see Former members: USSR 

 Germany  1973-09-18 see Former members: East Germany 
and West Germany 

 Ghana  1957-03-08  
 Greece  1945-10-25  
 Grenada  1974-09-17  
 Guatemala  1945-11-21  
 Guinea  1958-12-12  
 Guinea-Bissau  1974-09-17  
 Guyana  1966-09-20  
 Haiti  1945-10-24  
 Honduras  1945-12-17  
 Hungary  1955-12-14  
 Iceland  1946-11-19  
 India  1945-10-30  
 Indonesia  1950-09-28 [note 8] 
 Iran, Islamic Republic of  1945-10-24 [note 9] 
 Iraq  1945-12-21  
 Ireland  1955-12-14  
 Israel  1949-05-11  
 Italy  1955-12-14  
 Jamaica  1962-09-18  
 Japan  1956-12-18  

 Jordan  1955-12-14  

 Kazakhstan  1992-03-02 see Former members: USSR 
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Member state   Date of admission   Notes 
 Kenya  1963-12-16  
 Kiribati  1999-09-14  
 Democratic People's Republic of 

Korea  1991-09-17  

 Republic of Korea  1991-09-17  
 Kuwait  1963-05-14  
 Kyrgyzstan  1992-03-02 see Former members: USSR 
 Lao People's Democratic Republic  1955-12-14 [note 10] 
 Latvia  1991-09-17 see Former members: USSR 
 Lebanon  1945-10-24  
 Lesotho  1966-10-17  
 Liberia  1945-11-02  
 Libyan Arab Jamahiriya  1955-12-14 [note 11] 
 Liechtenstein  1990-09-18  
 Lithuania  1991-09-17 see Former members: USSR 
 Luxembourg  1945-10-24  
 The former Yugoslav Republic of 
Macedonia  1993-04-08 

[note 12]; also see Former members: 
Yugoslavia 

 Madagascar  1960-09-20  
 Malawi  1964-12-01  
 Malaysia  1957-09-17 [note 13] 
 Maldives  1965-09-21  
 Mali  1960-09-28  
 Malta  1964-12-01  
 Marshall Islands  1991-09-17  
 Mauritania  1961-10-27  
 Mauritius  1968-04-24  
 Mexico  1945-11-07  
 Micronesia, Federated States of  1991-09-17  
 Republic of Moldova  1992-03-02 see Former members: USSR 

 Monaco  1993-05-28  

 Mongolia  1961-10-27  

 Montenegro  2006-06-28 see Former members: Yugoslavia 

 Morocco  1956-11-12  
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Member state   Date of admission   Notes 
 Mozambique  1975-09-16  
 Myanmar  1948-04-19 [note 14] 
 Namibia  1990-04-23  
 Nauru  1999-09-14  

 Nepal  1955-12-14  
 Netherlands  1945-12-10  
 New Zealand  1945-10-24  
 Nicaragua  1945-10-24  
 Niger  1960-09-20  
 Nigeria  1960-10-07  
 Norway  1945-11-27  
 Oman  1971-10-07  
 Pakistan  1947-09-30  
 Palau  1994-12-15  
 Panama  1945-11-13  
 Papua New Guinea  1975-10-10  
 Paraguay  1945-10-24  
 Peru  1945-10-31  
 Philippines  1945-10-24 [note 15] 
 Poland  1945-10-24  
 Portugal  1955-12-14  
 Qatar  1971-09-21  
 Romania  1955-12-14  
 Russian Federation  1945-10-24 see Former members: USSR 
 Rwanda  1962-09-18  
 Saint Kitts and Nevis  1983-09-23  
 Saint Lucia  1979-09-18  
 Saint Vincent and the Grenadines  1980-09-16  
 Samoa  1976-12-15 [note 16] 
 San Marino  1992-03-02  
 Sao Tome and Principe  1975-09-16  
 Saudi Arabia  1945-10-24  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 
Member state   Date of admission   Notes 

 Senegal  1960-09-28  
 Serbia  2000-11-01 see Former members: Yugoslavia 
 Seychelles  1976-09-21  
 Sierra Leone  1961-09-27  
 Singapore  1965-09-21  

 Slovakia  1993-01-19 see Former members: 
Czechoslovakia 

 Slovenia  1992-05-22 see Former members: Yugoslavia 
 Solomon Islands  1978-09-19  
 Somalia  1960-09-20  
 South Africa  1945-11-07 [note 17] 
 Spain  1955-12-14  
 Sri Lanka  1955-12-14 [note 18] 
 Sudan  1956-11-12  
 Suriname  1975-12-04  
 Swaziland  1968-09-24  
 Sweden  1946-11-19  

 Switzerland  2002-09-10  

 Syrian Arab Republic  1945-10-24 
[note 19]; also see Former members: 
United Arab Republic 

 Tajikistan  1992-03-02 see Former members: USSR 

 United Republic of Tanzania  1961-12-14 see Former members: Tanganyika 
and Zanzibar 

 Thailand  1946-12-16 [note 20] 
 Timor-Leste  2002-09-27  
 Togo  1960-09-20  
 Tonga  1999-09-14  
 Trinidad and Tobago  1962-09-18  
 Tunisia  1956-11-12  
 Turkey  1945-10-24  
 Turkmenistan  1992-03-02 see Former members: USSR 
 Tuvalu  2000-09-05  
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Member state   Date of admission   Notes 

 Uganda  1962-10-25  

 Ukraine  1945-10-24 
[note 21]; also see Former members: 
USSR 

 United Arab Emirates  1971-12-09  

 United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

 1945-10-24  

 United States of America  1945-10-24  

 Uruguay  1945-12-18  

 Uzbekistan  1992-03-02 see Former members: USSR 

 Vanuatu  1981-09-15  

 Venezuela, Bolivarian Republic of  1945-11-15 [note 22] 

 Viet Nam  1977-09-20  

 Yemen  1947-09-30 
see Former members: North Yemen 
and South Yemen 

 Zambia  1964-12-01  

 Zimbabwe  1980-08-25  
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  أمناء األمم املتحدة
    

 تاريخ توىل املنصب  الجنسية  األسم  م

  1946 فرباير 2  الرنويج  Trygve Lieتريجفى ىل   1

  1953 أبريل 10  السويد Dag Hammarskjöld داج همرشولد  2

  1961سبتمرب   )بورما(ميامنار  Uthantيوثانت   3

  1972 يناير 1  النمسا Kurt Waldheim  كورت فالدهايم  4

  خافيري بيري دى كويلالر    5

Javier Pérez de Cuéllar  
  1982 يناير 1  بريو

  1992 يناير 1  مرص  بطرس بطرس غاىل  6

  1996 ديسمرب 17  غانا Kofi Annan  كوىف أنان  7

  2007 يناير 1  كوريا الجنوبية Ban Ki Moonبان ىك مون   8
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 جامعة الدول العربية      

  املؤمترات-  األعضاء –األمناء 
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  جامعة الدول العربية مرتبني حسب سنة التعينيأمناء *
  

  سنة التعيني  الجنسية  األسم
سنة اإلنتهاء من 

  الخدمة

  1945 مرصى الرحمن عزام عبد  
  1952 مرصى عبد الخالق حسونة محمد  
  1972 مرصى رياض محمود  
  1979 تونىس القليبي الشاذيل  
  1990 مرصى عصمت عبد املجيد أحمد  
 2010 2001 مرصى موىس عمرو  
  2011 مرصى  العرىبنبيل  
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 أعضاء الجامعة العربية*

  االنضاممسنة   الدولة الرقم

 22/3/1945 مرص العربية جمهورية  1
 22/3/1945 العراقية الجمهورية  2
 22/3/1945 العربية السورية الجمهورية 3
 22/9/1945 اللبنانية الجمهورية  4
  22/3/1945 األردنية الهاشمية اململكة  5
 22/3/1945 العربية السعودية اململكة  6
 5/5/1945 منيةالي الجمهورية  7
 28/3/1953 الجامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى 8
 19/1/1956 السودانية الجمهورية  9

 1/9/1958 املغربية اململكة  10
 10/9/1958 التونسية الجمهورية  11
 10/7/1961 الكويت دولة  12
 16/8/1962 الجزائرية الدميوقراطية الشعبية الجمهورية  13
 26/11/1973 اإلسالمية املوريتانية الجمهورية  14
 11/9/1971 البحرين مملكة 15
 11/9/1971 دولة قطر 16
 6/12/1971 العربية املتحدة اإلمارات دولة  17
 29/3/1971 عامن سلطنة  18
 20/5/1974 الصومال جمهورية  19
 9/5/1976  فلسطني دولة  20
 4/9/1977 جمهورية جيبويت  21
 20/11/1993 املتحدة جمهورية القمر  22
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

 املنظامت العربية املتخصصة*

  مقر  تاريخ  مةأسم املنظ الرقم

  تونس  1964  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والتعليم 1
  القاهرة  1965  منظمة العمل العربية 2
  الخرطوم  1970  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 3
  عامن  1961  املنظمة العربية للتنمية االدراية 4
  الرباط  1978  املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 5
  الكويت  1968  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول 6
  القاهرة  1965  مجلس الوحدة االقتصادية 7
  الكويت  1970  املؤسسة العربية لضامن االستثامر 8
  الكويت  1968  الصندوق العرىب لإلمناء االقتصادى واالجتامعى 9

  ابو ظبى  1975  صندوق النقد العرىب 10
  الخرطوم  1973  مية االقتصادية ىف افريقيااملرصف العرىب للتن 11
  الخرطوم  1971  الهيئة العربية لالستثامر واالمناء الزراعى 12
  تونس  1988  الهيئة العربية للطاقة الذرية 13
  الرياض  1976  املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 14

15 
املركز العرىب لدراسة املناطق الجافة واالراىض

  القاحلة
  شقدم  1968

  تونس  1955  إتحاد اذاعات الدول العربية 16
  اإلسكندرية  1975  األكادميية العربية للنقل البحرى 17

وقد انبثق عن ميثاق الجامعة عدة أجهزة ومنظامت تنفيذية تساعد عىل تحقيق األهداف التى أقيمت *
  .الجامعة من أجلها
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 مؤمترات القمة العربية

  )1946أيار / مايو29-28 (مرص، اإلسكندرية: قمة أنشاص .1

  ) 1956ترشين الثاين / نوفمرب15-13 (لبنان، بريوت: قمة بريوت .2

  ) 1964كانون الثاين / يناير17-13(، مرص القاهرة: مؤمتر القمة العريب األول .3

  ) 1964أيلول / سبتمرب11-5(اإلسكندرية، مرص : مؤمتر القمة العريب الثاين .4

  ) 1965أيلول / سبتمرب17- 13 (املغربالدار البيضاء، : مؤمتر القمة العريب الثالث .5

  ) 1967أيلول / سبتمرب2 - آب / أغسطس29 (السودانالخرطوم، : مؤمتر القمة العريب الرابع .6

  ) 1969كانون األول / ديسمرب23-21 (املغربالرباط، : مؤمتر القمة العريب الخامس .7

  ) 1970أيلول / سبتمرب27-21 (مرصالقاهرة، : مؤمتر القمة غري العادي األول .8

  ) 1973ترشين الثاين / نوفمرب28-26 (الجزائرالجزائر، : مؤمتر القمة العريب السادس .9

  ) 1974ترشين األول / أكتوبر29-26 (املغربالرباط، : مؤمتر القمة العريب السابع .10

  ) 1976ترشين األول / أكتوبر18-6 (السعوديةالرياض، : مؤمتر القمة السدايس .11

   ]21[)1976ترشين األول / أكتوبر26-25 (مرصالقاهرة، : مؤمتر القمة العريب الثامن .12

  ) 1978ترشين الثاين / نوفمرب5-2 (العراقبغداد، : مؤمتر القمة العريب التاسع .13

  ) 1979ترشين الثاين / نوفمرب22-20 (تونستونس، : مؤمتر القمة العريب العارش .14

  ) 1980ترشين الثاين / نوفمرب27-25(عامن، األردن : رشمؤمتر القمة العريب الحادي ع .15

  ) 1981ترشين الثاين / نوفمرب25(فاس، املغرب : مؤمتر القمة العريب الثاين عرش .16

  ) 1982أيلول / سبتمرب9- 6(فاس، املغرب : مؤمتر القمة العريب غري العادي الثاين .17

  ) 1985آب / أغسطس9-7(غرب الدار البيضاء، امل: مؤمتر القمة العريب غري العادي الثالث .18

  ) 1987ترشين الثاين / نوفمرب12-8 (األردنّعامن، : مؤمتر القمة العريب غري العادي الرابع .19

  ) 1988حزيران / يونيو9-7(ئر الجزائر، الجزا: مؤمتر القمة العريب غري العادي الخامس .20
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

  ) 1989أيار / مايو26-23(الدار البيضاء، املغرب : مؤمتر القمة العريب غري العادي السادس .21

  ) 1990أيار / مايو30- 28(بغداد، العراق : مؤمتر القمة العريب غري العادي السابع .22

  ) 1990آب / أغطسطس10-9(القاهرة، مرص : مؤمتر القمة العريب غري العادي الثامن .23

  ) 1991آب / أغسطس15(القاهرة، مرص : مؤمتر القمة العريب غري العادي التاسع .24

  ) 1996حزيران / يونيو23-22(القاهرة، مرص : مؤمتر القمة العريب غري العادي العارش .25

  ) 2000ترشين األول / أكتوبر22-21(القاهرة، مرص : مؤمتر القمة العريب غري العادي الحادي عرش .26

  ) 2001آذار / مارس30-27(ّعامن، األردن : نمؤمتر قمة عام .27

  ) 2002آذار / مارس28-27(بريوت، لبنان : مؤمتر قمة بريوت .28

  ) 2003آذار / مارس1(رشم الشيخ، مرص : مؤمتر قمة رشم الشيخ .29

  ) 2004أيار / مايو23-22(تونس، تونس : مؤمتر قمة تونس .30

  ) 2005آذار / مارس23-22(الجزائر، الجزائر : مؤمتر قمة الجزائر .31

  ) 2006آذار / مارس29- 28(الخرطوم، السودان : مؤمتر قمة الخرطوم .32

  ) 2007آذار / مارس29- 28(الرياض، اململكة العربية السعودية : مؤمتر قمة الرياض .33

  ) 2008آذار / مارس30-29 (الجمهورية العربية السورية، دمشقمؤمتر قمة  .34

 ) 2009آذار /  مارس31-30 (دولة قطر، الدوحةمؤمتر قمة  .35

  ) 2010آذار /  مارس29-27 (دولة ليبيا، رستمؤمتر قمة  .36
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم والعيد الوطني لدول العامل

 )باللغتني العربية واإلنجليزية(
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 485

  

   الجزء األول- التواريخ قاموس

National Day 

A 
 Afghanistan 19 August  
 Albania 28 November  
 Alderney 9 May  
 Algeria 1 November  
 American Samoa (US) 17 April  
 Andorra 8 September  
 Angola 11 November  
 Anguilla 30 May  
 Antigua and Barbuda 1 November  
 Argentina 25 May and 9 July  
 Armenia 28 May  
 Aruba (Netherlands) 18 March  
 Assyria 1 April  
 Australia 26 January (Australia Day)  
 Austria 26 October  
 Azerbaijan 28 May  

B 
 Bahamas 10 July  
 Bahrain 16 December  
 Bangladesh 26 March  
 Barbados 30 November  
 Belarus 3 July  

 Belgium 21 July  

 Belize 10 September and 21 September  

 Benin 1 August  

 Bermuda 24 May  

 Bhutan 17 December  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 Bolivia 6 August  
 Bonaire (Netherlands) 6 September  
 Bosnia and Herzegovina 1 March (Dan nezavisnosti; Independence from 

Yugoslavia in 1992), November 25 (Dan državnosti; Statehood re-established 
in 1943 from the Independent State of Croatia)  

 Botswana 30 September  
 Brazil 7 September  
 British Virgin Islands 1 July  
 Brunei 23 February  
 Bulgaria 3 March  
 Burkina Faso 4 August  
 Burundi 1 July  

C 
 Cambodia 9 November  
 Cameroon 20 May  
 Canada 1 July (Canada Day)  
 Cape Verde September 12  
 Catalonia (Spain) 11 September  
 Cayman Islands 1st Monday in July  
 Central African Republic 1 December  
 Chad 11 August  
 Chile 18 September  
 People's Republic of China 1 October  
 Colombia 20 July  
 Comoros 6 July  
 Cook Islands 4 August  
 Costa Rica 15 September  
 Côte d'Ivoire 7 August  
 Croatia 25 June (Statehood Day)  
 Cuba 1 January  

 Curacao (Netherlands) 2 July  
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

 Cyprus 1 October  

 Czech Republic 28 October  

D 

 Democratic Republic of Congo 30 June  

 Denmark 5 June  

 Djibouti 27 June  

 Dominica 3 November  
 Dominican Republic 27 February 16 August  

E 
 East Timor 20 May  
 Ecuador 10 August  
 Egypt 23 July, 6 October  
 El Salvador 15 September  
 England 23 April (St George's Day, not a bank holiday)  
 Equatorial Guinea 12 October  
 Eritrea 24 May  
 Estonia 24 February  
 Ethiopia 28 May  

F 
 Falkland Islands 14 June  
 Faroe Islands (Denmark) 29 July  
 Fiji 10 October  
 Finland 6 December  
 France 14 July  

 French Guyana (France) 14 July  

 French Polynesia (France) 14 July  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

G 
 Gabon 17 August  
 Gambia 18 February  
 Georgia 26 May  
 Germany 3 October  
 Ghana 6 March  
 Gibraltar 10 September  
 Greece 25 March & 28 October  
 Greenland (Denmark) 21 June (Longest Day of the Year)  
 Grenada 7 February  
 Guadeloupe (France) 14 July  
 Guam (US) 21 July  
 Guatemala 15 September  
 Guernsey and Dependencies 9 May  
 Guinea 3 April  
 Guinea-Bissau 24 September  
 Guyana 23 February  

H 
 Haiti 1 January  
 Herm 9 May  
 Honduras 15 September  
 Hong Kong 1 July  
 Hungary 15 March 20 August 23 October  

I 

 Iceland 17 June  

 India 26 January-Republic Day (Anniversary of India becoming the first republic in the 
British Commonwealth of Nations on 26th January 1950); 15 August-Independence 
Day (Anniversary of India gaining independence from the British Empire on 15th  
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

      August 1947); 2 October-Birthday of Mahatma Gandhi, Father of the Nation.  
 Indonesia 17 August  
 Iran 1 April  
 Iraq 3 October  
 Ireland, Republic of 17 March (St. Patrick's Day)  
 Isle of Man 5 July  
 Israel 14 May (around the --, according to Jewish calendar)  
 Italy 2 June (Festa della Repubblica)  

J 
 Jamaica 1st Monday in August  
 Japan 11 February (National Foundation Day)  
 Jersey 9 May  
 Jordan 25 May  

K 
 Kazakhstan 25 October  
 Kenya 16 December  
 Kiribati 12 July  
 Kosovo 17 February  
 Kuwait 25 February  
 Kyrgyzstan 31 August  

L 
 Laos 2 December  
 Latvia 18 November  

 Lebanon 22 November  

 Lesotho 4 October  
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

 Liberia 26 July  
 Libya 1 September  
 Liechtenstein 15 August  
 Lithuania 16 February  
 Luxembourg 23 June  

M 
 Macedonia 8 September  
 Macau 20 December  
 Madagascar 26 June  
 Malawi 6 July  
 Malaysia 31 August  
 Maldives 1st of Rabi' al-awwal, the third month in the Islamic calendar  
 Mali 22 September  
 Malta 21 September  
 Marshall Islands 1 May  
 Martinique (France) 14 July  
 Mauritania 28 November  
 Mauritius 12 March  
 Mayotte (France) 14 July  
 Mexico 16 September  
 Micronesia 3 November (Independence Day)  
 Moldova 27 August  
 Monaco 19 November  

 Mongolia 11 July  

 Montenegro 13 July  

 Montserrat 2nd Saturday in June  
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

 Morocco 2 March  
 Mozambique 25 June  
 Myanmar 14th November  

N 
 Namibia 21 March  
 Nauru 31 January  
 Nepal 18 February 28 December  
 Netherlands Antilles (Part of the Kingdom of the Netherlands) 30 April  
 Netherlands (country) (Queensday) 30 April, (Liberation Day) 5 May.  
 Netherlands (kingdom) (Kingdom day) 15 December  
 New Caledonia (France) 14 July  
 New Zealand 6 February (Waitangi Day)  
 Nicaragua 15 September  
 Niger 18 December  
 Nigeria 1 October  
 Niue 6 February  
 Norfolk Island (Australia) 8 June  
 North Korea 8 September  
 Northern Ireland 17 March (St. Patrick's Day) and 12 July (Battle of the Boyne 

Day)  
 Northern Mariana Islands 8 January  
 Norway 17 May  

O 

 Oman 18 November  
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P 
 Pakistan 28 January (Pakistan day), 23 March (Republic Day), 14 August 

(Independence Day)  
 Palau 9 July  
 Panama 3 November  
 Papua New Guinea 16 September  
 Paraguay 14 May  
 Peru 28 July  
 Philippines 12 June (Philippine Declaration of Independence)  
 Pitcairn Islands 2nd Saturday in June  
 Poland 3 May, Constitution Day, and November 11, (Independence Day)  
 Portugal 10 June  
 Puerto Rico (US) 25 July (Constitution Day)  

Q 
 Qatar, 18 December (Official National Day)  

R 
 Republic of the Congo 15 August  
 Réunion (France) 14 July  
 Romania 1 December  
 Russia 12 June  
 Rwanda 1 July  

S 

 Saba (Netherlands) 3 December  

 St. Eustatius (Netherlands) 16 November  
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 St Helena 2nd Saturday in June  
 St Kitts and Nevis 19 September  
 St Lucia 13 December  
 St. Maarten (Netherlands) 11 November  
 St Pierre and Miquelon (France) 14 July  
 St Vincent and the Grenadines 27 October  
 Sami (Sweden, Finland, Norway, Russia) 6 February  
 Samoa 1 June  
 San Marino 3 September  
 São Tomé and Príncipe 12 July  
 Sark 9 May  
 Saudi Arabia 23 September  
 Scotland 30 November (St. Andrew's Day, now a bank holiday)  
 Senegal 4 April  
 Serbia 15 February  
 Seychelles 18 June  
 Sierra Leone 27 April  
 Singapore 9 August  
 Slovakia 29 August 1 September  
 Slovenia 25 June  
 Solomon Islands 7 July  
 Somalia 21 October  
 South Africa 27 April  
 South Georgia and South Sandwich Islands 2nd Saturday in June  
 South Korea 15 August  
 Spain 12 October (Hispanic Day)  
 Sri Lanka 4 February  
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 Sudan 1 January  
 Suriname 25 November  
 Swaziland 6 September  
 Sweden 6 June  
 Switzerland 1 August  
 Syria 17 April  

T 
 Tajikistan 9 September  
 Republic of China (Taiwan) (Double Ten Day) 10 October  
 Tanzania 26 April  
 Tartarstan 30 August  
 Thailand 5 December  
 Togo 27 April  
 Tonga 4 June  
 Transnistria 2 September  
 Trinidad and Tobago 31 August  
 Tunisia 20 March  
 Turkey 29 October  
 Turkish Republic of Northern Cyprus 15 November  
 Turkmenistan 27 October  
 Turks and Caicos Islands 30 August  
 Tuvalu 1 October  

 U 

 Uganda 9 October  

 Ukraine 24 August  

 United Arab Emirates 2 December  
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 United Kingdom A Saturday in June (the Queen's Official Birthday)(see also: 
proposed British national Day)  

 United States 4 July (Independence Day)  

 United States Virgin Islands (US) 31 March  

 Uruguay 25 August  

 Uzbekistan 1 September  

V 

 Vanuatu 30 July  

 Vatican City 24 April  

 Venezuela 5 July  

 Vietnam 2 September  

W 

 Wales 1 March (St. David's Day)  

Y 

 Yemen 22 May  

 Yugoslavia 29 November  

Z 

 Zambia 24 October  

 Zimbabwe 18 April  
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   الوطنية لدول العاملألعيادأليام واا
  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 

  5 5 1941  استقالل–اثيوبيا 
 28 5   العيد القومى-اثيوبيا  
 26 1   العيد القومى -أسرتاليا 
 24 5   العيد القومى -أريرتيا 

 1 12   العيد القومى                  -جمهورية أفريقيا الوسطى 
 13 8 1960  استقالل-هورية أفريقيا الوسطى جم

 27 5 1918  استقالل-أفغانستان  
 1 8 1691  العيد القومى  -االتحاد السوفيتى 

 9 7 1816  استقالل عن اسبانيا-األرجنتني 
 25 5 1810  العيد القومى-األرجنتني 

 25 5 1957  استقالل-االردن 
 15 8 1965  العيد القومى- االكوادور  

 2 12 1971 قيام دولة االمارات العربية
 28 11 1912  استقالل- البانيا 

 11 1 1946 اعالن الجمهورية ىف البانيا
 6 12   العيد القومى-البحرين  
 7 9 1822  استقالل-الربازيل 
 15 11 1889  اعالن الجمهورية -الربازيل 

 10 6   العيد القومى- الربتغال  
 25 4  تقالل اس- الربتغال  
 17 8 1960  استقالل-الجابون  
 1 7 1962  استقالل-الجزائر  
 1 11 1954  العيد القومى-الجزائر  

 27 2   استقالل-الدومنيكان 

 23 9 1932  العيد الوطنى - السعودية 

 4 4   العيد القومى-السنغال 
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  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 
 25 8 1960  استقالل-السنغال 

 1 1 1956  العيد القومى-السودان 
 25 5 1969 عيد الثورة ىف السودان

 25 10 1964  استقالل-السودان 
 26 6 1960  استقالل عن بريطانيا-الصومال 
 21 10 1964  العيد القومى-الصومال 

 1 10 1949  اعالن الجمهورية -الصني الشعبية 
 8 2 1963  عيد الثورة - العراق 
 14 7 1958  اعالن الجمهورية العراقية- العراق 
 12 6   استقالل-الفلبني 

 1 1 1960  استقالل-الكامريون
 10 5   العيد القومى-الكونغو 

 15 8 1960  العيد القومى-الكونغو برازفيل  
 30 6 1960  استقالل- الكونغو كينشاسا 

 25 2 1950  العيد القومى-الكويت 
 19 6 1961  استقالل-الكويت

 11 11 1968 مهورية  قبام الج- جزر املالديف
 23 1 1949  اعالن الجمهورية -أملانيا االتحادية
 5 5 1955  استقالل-أملانيا الغربية  

 7 10 1949  اعالن الجمهورية-املانيا الدميوقراطية
 1 2 1946  اعالن الجمهورية- املجر

 14 4 1849  استقالل- املجر 
 23 5   العيد القومى- املجر 

 30 3 1956 لوطنى العيد ا-املغرب 
 16 9 1810  العيد القومى- املكسيك 

 31 8 1957  استقالل-اتحاد املاليو 
 24 9 1905  استقالل- الرنويج 
 7 5 1814  العيد القومى- الرنويج 
 26 10   العيد القومى-النمسا 



 

 498

  

 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 
 3 8 1960  استقالل-النيجر 
 15 8 1947  استقالل- الهند 
 26 1 1950  اعالن الجمهورية- الهند

 4 7 1776  استقالل- الواليات املتحدة االمريكية 
 26 9 1962  العيد القومى-اليمن 
 23 9 1990  اعالن الوحدة الوطنية -اليمن 

 30 11 1967  استقالل-جمهورية اليمن الشعبية 
 14 10 1963  عيد الثورة -اليمن 

 25 3 1921  العيد القومى-اليونان 
 10 11 1975  استقالل- انجوال 
 11 11   العيد القومى- انجوال 

 17 8 1945  استقالل-اندونسيا 
 25 8 1925  استقالل-اورجواى 

 8 9 1967  اعالن الجمهورية-اوغندا
 9 10 1962  العيد القومى-اوغندا 
 19 8 1953  عيد تحرير- ايران 

 17 6 1944  استقالل- ايراندا 
 25 4   يوم تحرير-ايطاليا 

 14 5 1811  استقالل عن اسبانيا- راجوى با
 30 11 1966  استقالل- باربادوس 
 23 3 1956  العيد القومى-باكستان 
 14 8 1947  استقالل-باكستان 

 31 12 1984  استقالل-سلطنة بروناى 
 21 7 1930  العيد القومى-بليجكا 
 15 9 1946  اعالن الجمهورية- بلغاريا

 26 3 1971 هورية اعالن الجم-بنجالديش
 16 3   استقالل-بنجالديش 

 3 11 1903  استقالل-بنام 
 30 9 1966  استقالل-بوتوسوانا 
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  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 
 11 12   العيد القومى-بوركينا فاسو 
 5 8 1960  استقالل-بوركينا فاسو 

 4 1 1948  استقالل عن اململكة املتحدة- بورما 
 1 7 1962  استقالل-بورندى 
 10 11 1918  استقالل-بولندا 
 22 7   العيد القومى-بولندا 
 6 8 1822  اعالن جمهورية واستقاللها عن بريو-بوليفيا 

 27 7   استقالل-بريو 
 29 10 1923  العيد القومى-تركيا 
 11 8 1960  العيد القومى-تشاد 

 28 10 1918  اعالن الجمهورية-تشيكوسلوفكيا 
 26 4  القومى العيد - تنزانيا 
 27 4 1960  استقالل- توجو 
 20 3 1956  العيد القومى-تونس 
 25 7 1957  اعالن الجمهورية -تونس 

 7 8 1962  استقالل- جاميكا 
 18 2 1965  استقالل-جامبيا 

 6 7   العيد القومى-جزرالقمر 
 27 4   العيد القومى-جنوب أفريقيا 

 17 4 1839  استقالل- جواتيامال 
 26 5 1966  استقالل-جيانا  

 27 6   العيد القومى- جيبوىت 
 1 8 1960  استقالل-داهومى 
 11 11 1965  استقالل-روديسيا 

 14 9 1917  اعالن الجمهورية -روسيا 
 23 8 1923  العيد القومى-رومانيا 
 30 12 1947  اعالن الجمهورية -رومانيا 
 9 5   استقالل-رومانيا 

 24 11  العيد القومى -زائري 
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  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 
 30 6   استقالل-زائري 

 24 10 1964  العيد القومى- زامبيا 
 18 4   العيد القومى- زميبابوى 

 3 6 1956  استقالل-سنغافورة  
 6 9 1968  العيد القومى-سوازيالند 

 8 3 1962  عيد الثورة -سوريا  
 17 4 1946  عيد الجالء -سوريا 

 27 4 1961 ومى  العيد الق- سرياليون 
 4 2 1948  استقالل من بريطانيا-سرييالنكا  

 22 5 1972  اعالن الجمهورية -سريالنكا 
 18 9 1810  استقالل-شيىل 

 18 11   العيد القومى-سلطنة عامن 
 1 7 1960  اعالن الجمهورية-غانا 
 6 3 1957  العيد القومى-غانا 

 12 10 1968  استقالل-غينيا االستوائية 
 2 10 1958  اعالن الجمهورية - غينيا بيساو 
 24 9   استقالل- غينيا بيساو 

 14 7  )سقوط الباستيل( العيد الوطنى  -فرنسا 
 5 7 1961  استقالل-فنزويال 
 6 12 1961 )عيدها القومى( استقالل -فنلندا 

 1 11   العيد القومى-فيتنام الجنوبية 
 1 10   استقالل–قربص 
 17 4   عيد النرص-يا كمبود

 9 11 1953  استقالل-كمبوديا 
 20 5 1902  استقالل-كوبا 

 7 8   العيد القومى-كوت ديفوار 
 15 8 1948  اعالن جمهورية -كوريا الجنوبية 

 9 9 1948  قيام جمهورية- كوريا الدميقراطية 
 2 7   استقالل-كولومبيا 
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   الجزء األول- التواريخ قاموس

  يوم  شهر  السنة   املناسبة- الدولة 
 12 12 1963  العيد القومى-كينيا 

 22 11 1943  استقالل-ان لبن
 31 3 1970  عيدالجالء-ليبيا 

 1 9 1969  العيد القومى- ليبيا 
 26 7 1847  استقالل-ليبرييا 

 4 10 1966  العيد القومى-ليسوتو 
 6 7 1946  استقالل-ماالوى 
 21 9 1964  استقالل-مالطا 
 22 9 1960  العيد القومى-ماىل 

 31 8 1957  استقالل- ماليزيا  
 26 6   استقالل-مدغشقر 

 18 6 1953  عيد الجالء - مرص 
 18 6 1953  اعالن الجمهورية  والغاء امللكية- مرص 
 23 7 1952  عيد الثورة - مرص 
 23 12 1956 )جمهورية مرص العربية( عيد النرص  - مرص 

 11 7   العيد القومى- منغوليا 
 26 11 1924  اعالن الجمهورية الشعبية- منغوليا 

 28 11 1960  العيد القومى- موريتانيا  
 12 3   العيد القومى-موريشيوس 

 25 6   العيد القومى- موزمبيق 
 2 3 1990  استقالل- ناميبيا  
 18 2 1951  العيد القومى-نيبال  

 1 10 1963  العيد القومى- نيجرييا 
 1 1 1804  استقالل-هايتى 

 29 11   العيد القومى- يوغوسالفيا 

  





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقائع الحرب العاملية األوىل

)1914 – 1918( 
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1918 – 1914وقائع الحرب العاملية األوىل 
)1(  

  دثـالح   التاريخ  
  .الرصب يغتالون وريث عرش النمسا األرشيدوق فرانز فرديناند  1914يونيه28

  .أملانيا تعلن الحرب عىل روسيا  1914 أغسطس 1
  .أملانيا تعلن الحرب عىل فرنسا  1914 أغسطس 3
  .إنجلرتا تدخل الحرب إىل جانب فرنسا  1914 أغسطس 4
  .فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر  1914 أغسطس 10
  .إنجلرتا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر  1914 أغسطس 12
  .رئيس الواليات املتحدة األمريكية يعلن حيادها ىف الحرب األوربية  1914 أغسطس 18
  .تعلن الحرب عىل أملانيااليابان   1914 أغسطس 23
  .بداية معركة املارن ىف فرنسا  1914 سبتمرب 6
  .الروس يحتلون املجر  1914 سبتمرب 27
  .تركيا تغلق مضيقى البوسفور والدردنيل  1914 سبتمرب 29
  .اإلنجليز يحتلون البرصة  1914 نوفمرب 12
  .تركيا تعلن الحرب عىل تركيا وفرنسا  1914 نوفمرب 22
  .القوات اإلنجليزية تبدأ هجومها عىل الخليج العرىب  1914  ديسمرب1
  .بداية معركة فوكالند البحرية  1914 ديسمرب 2

  .بدء معركة السويس  1915 فرباير 2
  .فشل اإلنجليز وحلفائهم ىف مهاجمة الدردنيل  1915 فرباير 19
  .نسينيضد الفر) ألول مرة(األملان يستخدمون الغازات السامة   1915 إبريل 22
  .إيطاليا تدخل الحرب ضد النمسا  1915 إبريل 23
  .توقيع معاهدة لندن الرسية بني الحلفاء وإيطاليا  1915 ابريل 26
  .قوات الحلفاء تنزل ىف سالونيكا باليونان  1915 أكتوبر 5
  .هزمية القوات اإلنجليزية قرب املدائن بالعراق  1915 نوفمرب 24
  .ب القوات اإلنجليزية وحلفائها من جاليبوىل برتكياهزمية وانسحا  1916 يناير 8
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  1918 – 1914تابع وقائع الحرب العاملية األوىل 
)2(  

  الحـدث   التاريخ  
  .ىف بطرس بورج" سايكس بيكو"إنجلرتا وفرنسا وروسيا يوقعون معاهدة   1916 مارس 9
  .ق لألتراكاستسالم القوات اإلنجليزية ىف كوت العامرة بالعرا  1916 إبريل 29
  ).حيث قتل آالف الجنود(بداية معركة السوم ىف فرنسا   1916 يوليه 1

  .روسيا واليابان يوقعان معاهدة عدم اعتداء  1916 أغسطس 8
  .رومانيا تدخل الحرب إىل جانب الحلفاء  1916 أغسطس 28
  .األملان يحتلون بوخارست  1916 ديسمرب 6
  .ملان ىف معركة فريدانالفرنسيون يهزمون األ  1916 ديسمرب 15

  .الرئيس األمريىك ويلسون إنشاء عصبة األمم  1917 يناير 22
  .يات املتحدة األمريكية تقطع عالقاتها بأملانياالالو  1917 فرباير 3
  .توقف القتال بني روسيا وأملانيا  1917 فرباير 26
  .القوات اإلنجليزية تهزم القوات الرتكية وتدخل بغداد  1917 مارس 11
  .الواليات املتحدة األمريكية تدخل الحرب  1917 إبريل 6
  .عىل أملانيا" رسميا"الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب   1917 إبريل 28
  .الواليات املتحدة األمريكية تبدأ إرسال جنودها إىل أوربا  1917 يونيه 19
تستوىل عىل ميناء " رانس العربلو"قوات فيصل العربية مع املغامر اإلنجليزى   1917 يوليه 6

  . العقبة، ثم تلتقى بقوات اللنبى ىف فلسطني
  .القوات العربية واإلنجليزية تستوىل عىل بري سبع  1917 أكتوبر 31
  .القوات اإلنجليزية تستوىل عىل غزة ويافا  1917 نوفمرب 7
  .لينني يستوىل عىل السلطة ىف روسيا  1917 نوفمرب 17
ىف أول استخدام (لدبابات اإلنجليزية تهاجم خط هندنربج عند بلدة كامرباى ا  1917 نوفمرب 20

  .)للدبابات ىف الحرب
 .اللنبى عىل رأس القوات اإلنجليزية يدخل القدس  1917 ديسمرب 9
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1918 – 1914وقائع الحرب العاملية األوىل 
)3(  

  الحـدث   التاريخ  
  .ويلسون يعلن نقاطه األربعة عرش  1918 يناير 8
  .القوات اإلنجليزية تدخل أريحا  1918 فرباير 21
  .ة بني القوات األملانية والروسيةبدء الهدن  1918 فرباير 26
  )خرجت مبوجبها روسيا من الحرب(توقيع معاهدة برست ليتوفسك   1918 مارس 3
  .هجوم القوات األملانية عىل السومبدء   1918 مارس 21
  .ى يقذف أسطنبول بالقنابلاإلنجليزاألسطول   1918 يوليه 7
  .القوات األملانية تهاجم املارن  1918 يوليه 15
  . قيرص روسيا نقوال الثاىن وأرستهالثورة الروسية تعدم  1918 يوليه 17
  .ألملانية ىف مختلف ميادين القتالبداية تراجع القوات ا  1918 يوليه 19

  .وات األملانية ىف فرنسال عىل القبدء الهجوم اإلنجليزى الشام  1918 أغسطس 20
  .ت األملانية عىل الساحة الفرنسيةانهيار القوا  1918 سبتمرب 12
  .النمسا تطلب الصلح  1918 سبتمرب 14
  .ملاىن هندنربجقوات الحلفاء تخرتق خط الدفاع األ  1918 سبتمرب 29
  .القوات اإلنجليزية تدخل دمشق  1918 سبتمرب 30
  .لصلحتركيا تطلب ا  1918 أكتوبر 18
  .يا تقبل نقاط ويلسون األربعة عرشأملان  1918 أكتوبر 27
  .تركيا توقع عىل الهدنة  1918 أكتوبر 30
  .أملانيا تطلب الهدنة  1918 نوفمرب 6
  .ا وانتهاء الحرب العاملية األوىلاستسالم أملاني  1918 نوفمرب 11

  .افتتاح مؤمتر الصلح بباريس  1919 يناير 19
  .عالن قيام عصبة األممإ  1919 إبريل 28
 .توقيع معاهدة فرساى  1919 يونيه 28
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وقائع الحرب العاملية الثانية

)1939 – 1945( 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1945 – 1939 الثانيةوقائع الحرب العاملية 
)1(  

  دثـالح  التاريخ
  .القوات األملانية تحتل النمسا  1938 مارس 12

  .هدة عدم اعتداءملانيا يعقدان معافرنسا وأ  1938 ديسمرب 6
  .ت األملانية تجتاح تشيكوسلوفاكياالقوا  1939 مارس 15
  .إيطاليا تحتل ألبانيا  1939 أبريل 7
هزمت فيها (يتى واليابان بداية معركة تومنيهان بني االتحاد السوف  1939 أبريل 24

 املحيط ، وحولت أبصارها بعدها إىل التوسع ىف جنوب رشقاليابان
  .)الشاملالهادى بدالً من 

ًيعقدان تحالفا سياسيا وعسكرياأملانيا وإليطاليا   1939 أبريل 22 ً ً.  
  .االتحاد السوفيتى وأملانيا يوقعان ىف موسكو معاهدة عدم اعتداء  1939 أغسطس 23
  .انية لغرب بولنداواجتياح القوات األمل, أزمة دانزنج ىف بولندا   1939 سبتمرب 1
  .ا يعلنان الحرب عىل أملانياوفرنسإنجلرتا   1939 سبتمرب 2
  . األمريكية تعلن حيادها ىف الحربالواليات املتحدة  1939 سبتمرب 5
  .تحاد السوفيتى تجتاج رشق بولنداقوات اال  1939 سبتمرب 17
  .لندا ألملانيا واالتحاد السوفيتىاستسالم بو  1939 سبتمرب 27
  . بولنداأملانيا واالتحاد السوفيتى يقتسامن  1939 سبتمرب 29

  .)حرب املائة يوم(ة تهاجم فنلندا القوات الروسي  1939أكتوبر 
  ً.د السوفيتى وفنلندا يعقدان صلحااالتحا  1940 مارس 12
  .نية تبدأ غزوها للدمنرك والرنويجالقوات األملا  1940 أبريل 9
  .ت األملانية تغزو بلجيكا وهولنداالقوا  1940 أبريل 10
  .ة تحتل العاصمة البلجيكية بروكسلألملانيالقوات ا  1940 مايو 17
  .نية تهاجم مدينة دنكريك الفرنسيةالقوات األملا  1940 مايو 27
  .دء معركة دنكريك الربية والبحريةب  1940 مايو 29
  .استسالم الرنويج ألملانيا  1940 يونيه 9
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  1945 – 1939وقائع الحرب العاملية الثانية تابع 
)2(  

  الحـدث  التاريخ
  .إيطاليا تدخل الحرب مع أملانيا  1940 يونيه  10
  .نية تحتل العاصمة الفرنسية باريسالقوات األملا  1940 يونيه 14
  .ه حول خط الدفاع الفرنىس ماجينوه األملاىن يكمل التفافالجيش  1940 يونيه 15
  .فرنسا تستسلم ألملانيا  1940 يونيه 16
 .إىل مواصلة الحرب أملانيا)  لندنىف إذاعة(ديجول يدعو الفرنسيني   1940 يونيه 18
  .ارات طائرات أملانيا عىل إنجلرتابداية غ  1940 يوليه 29

  .انيا تبدأ قصف إنجلرتا بالصواريخأمل  1940 أغسطس 8
  .) أشهر8تستمر (ملانية عىل لندن اشتداد الحملة الجوية األ  1940 سبتمرب 7
  .صينيةاليابان تهاجم الهند ال  1940 سبتمرب 23
  .إيطاليا تهاجم اليونان  1940 سبتمرب 28
  .مى األلزاس واللورين إىل أراضيهاأملانيا تضم إقلي  1940 نوفمرب 27
  .م املواقع الحليفة ىف سيدى براىنالقوات األملانية تهاج  1940 ديسمرب 12

  .القوات الحليفة تدخل طربق  1941 يناير 22
  . بنغازى تدخلالقوات الحليفة  1941 فرباير 7
  .القوات األملانية تحتل بلغاريا  1941 مارس 2
القوات األملانية تبدأ هجومها ىف الصحراء الغربية، والقوات   1941 أبريل 3

  .الحليفة تجلو عن بنغازى
  .القوات الحليفة تدخل أديس أبابا  1941 أبريل 6
  .ألملانية تحتل سالونبكا باليونانالقوات ا  1941 أبريل 8
  .فيا لألملاناستسالم يوجوسال  1941يل  أبر15
  .ة تغرق البارجة األملانية بسامركالبحرية اإلنجليزي  1941 مايو 27
  .د وتنهى حركة رشيد عاىل الكيالىنالقوات اإلنجليزية تدخل بغدا  1941 مايو 31
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1945 – 1939تابع وقائع الحرب العاملية الثانية 
)3(  

  الحـدث  التاريخ
  ).تحت سيطرة حكومة فيىش(بدء غزو إنجلرتا وفرنسا لسوريا ولبنان   1941 يونيه 8
  .نسا الحرة تدخل دمشققوات الحلفاء وفر  1941 يونيه 19
  .)عملية بارباروزا(تحاد السوفيتى أملانيا تعلن الحرب عىل اال  1941 يونيه 22
  . اليابانية تبدأ غزوها أندونيسياالقوات  1941 يوليه 27

  .لت وترششل يوقعان ميثاق األطلنطىروزف  1941 أغسطس 14
  .يننجراد الروسيةبداية حصار القوات األملانية ملدينة ل  1941 أغسطس 21
  .ى والسوفيتى يتغلغالن داخل إيرانالجيشان اإلنجليز  1941 أغسطس 25

  .ية املقاومة اإليطالية ىف الحبشةنها  1941 سبتمرب 27
  . العاصمة السوفيتية موسكو يهاجمالجيش األملاىن  1941 أكتوبر 2
ميل اغتيال القائد األملاىن رو "من دون نجاح"الربيطانيون يحاولون   1941 نوفمرب 14

  .ىف مقر قيادته عىل شاطئ برقة
لواليات ، فتدخل اًدرا ميناء بريل هاربور األمريىكاليابان تهاجم غ  1941 ديسمرب 7

  .املتحدة األمريكية الحرب
  . األملانية تستوىل عىل هونج كونجواتالق  1941 ديسمرب 23
  .القوات الحليفة تحتل بنغازى  1941 ديسمرب 24
  .استسالم هونج كونج لليابانيني  1941 ديسمرب 25
  .حتلون العاصمة الفليبينية مانيالاليابانيون ي  1942 يناير 2
  .قوات الحلفاء تحتل طربق  1942 يناير 22
  . لليابانينياستسالم سنغافورة  1942 فرباير 15
  .القوات األملانية تبدأ غزو جاوه  1942 فرباير 28
  .حلفاء تدمر مدينة كيلن األملانيةطائرات ال  1942 مارس 13
ىل القوات الحليفة بشامل روميل يقود هجوم املحور الخاطف ع  1942 مايو 27

  .أفريقيا
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  1945 – 1939تابع وقائع الحرب العاملية الثانية 
)4(  

  الحـدث  التاريخ
بني بحريتى (بدء معركة ميداوى البحرية ىف املحيط الهادى   1942 يونيه 4

  ).الواليات املتحدة األمريكية واليابان
  .بدء معركة بري حكيم بشامل أفريقيا  1942 يونيه 11
  .الجيش األملاىن يحتل طربق  1942 يونيه 21
  .قوات الحلفاء تدخل بنزرت، ثم تونس  1942 يوليه 5
  .الطائرات الحليفة تدمر مدينة هامبورج األملانية  1942وليه  ي26
  .فشل الهجوم املضاد االملاىن ىف شامل أفريقيا  1942 أغسطس31
  .القوات االملانية تبدأ حصارها لستا لينجراد  1942 سبتمرب 15
بهجوم القوات الحليفة )  نوفمرب4استمرت حتى (بدء معركة العلمني   1942 أكتوبر 23

  . مونتجمرى عىل مواقع املحورةبقياد
القوات األمريكية والحليفة تنزل خلف مواقع قوات املحور ىف   1942 نوفمرب 8

  .شامل أفريقيا
  .القوات الحليفة تحتل بنغازى  1942 نوفمرب 20
القوات السوفيتية تحكم حصارها للقوات األملانية حول   1942 نوفمرب 22

  .ستالينجراد
  .ق األسطول الفرنىس ىف مياه طولونإغرا  1942 نوفمرب 27
  .بداية انسحاب القوات األملانية من ستالينجراد  1943 يناير 1
  .الجيش األملاىن يبدأ كامل انسحابه من القوقاز الروىس  1943 يناير 2
  .القوات الحليفة تحتل طرابلس  1943 يناير 23
  .فلت وترششل وجريوبني روز) 27حتى (بدء مؤمتر الدار البيضاء   1943 يناير 24
  .انتهاء معركة ستالينجراد باستسالم القوات األملانية للسوفيتية  1943 فرباير 3
  .القوات الحليفة تحتل بنزرت وتونس العاصمة  1943 يوليه 5
  .القوات الحليفة تغزو جزيرة صقلية  1943 يوليه 10
  .استقالة موسولينى من رئاسة الحكومة اإليطالية  1943 يوليه 25
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1945 – 1939تابع وقائع الحرب العاملية الثانية 
)5(  

  الحـدث  التاريخ
  .القوات الحليفة تنزل عىل شوطئ إيطاليا  1943 سبتمرب 4
  .القوات األملانية تحتل روما  1943 سبتمرب 10
بدء انعقاد مؤمتر القاهرة بني روزفلت وترششل وتشيانج كاى   1943 نوفمرب 22

  .شيك
  .بدء انعقاد مؤمتر طهران، بني روزفلت وترششل وستالني  1943 نوفمرب 26

  .القوات الحليفة تحتل طرابلس الغرب  1944 يناير 23
  .بدء معركة مونت كاسينو ىف إيطاليا  1944 يناير 25
  .القوات األملانية املحارصة لليننجراد تستسلم للقوات السوفيتية  1944 يناير 27
  .لسوفيتى يتم احتالل سباستبول وجزيرة القرمالجيش األحمر ا  1944 أبريل 16
  .القوات الحليفة ىف إيطاليا تواصل تقدمها شامالً  1944 مايو 12
  .القوات الحليفة تدخل العاصمة اإليطالية روما  1944 يونيه 4
  .القوات الحليفة تنزل عىل سواحل نورماندى الفرنسية  1944 يونيه 6
  . أملانيا الغتيال هتلرمحاولة فاشلة ىف ىف  1944 يونيه 20
  .الحلفاء يحررون ميناء شريبورج الفرنىس  1944 يوليه 27

  .ثورة أهاىل العاصمة البولندية وارسو عىل املحتلني األملان  1944 أغسطس 1
أربعامئة ألف من جنود افريقيا الفرانكفونية يغزون سواحل جنوب   1944 أغسطس 14

  .فرنسا
  .يتية تبدأ تحرير رومانياالقوات السوف  1944 أغسطس 23
  .تحرير باريس  1944 أغسطس 24
  .قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية بروكسل  1944 سبتمرب 5
  .طالئع القوات الحليفة تغزو أملانيا  1944 سبتمرب 12
  .القوات األمريكية تنزل عىل سواحل الفلبني  1944 سبتمرب 19
  .بحريةبدء معركة الفلبني ال  1944 سبتمرب 22
  .القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست  1944 سبتمرب 30
  .القوات الحليفة تحرر أثينا  1944 أكتوبر 13
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  1945 – 1939تابع وقائع الحرب العاملية الثانية 
)6(  

  الحـدث  التاريخ
  .القوات األمريكية تنزل عىل سواحل الفلبني  1944 أكتوبر 19

  .لقوات السوفيتية تحرر فرسوفياا  1945 يناير 17
  ). أملاىن22000وتقتل (الطائرات الحليفة تدمر برلني   1945 فرباير 3
  .بدء مؤمتر يالتا، بني روزفلت وترششل وستالني  1945 فرباير 4
 250000وتقتل (الطائرات الحليفة تدمر مدينة درزدين األملانية   1945 فرباير 13

  ).أملاىن
  .مريكيون يحررون العاصمة الفلبينية مانيالاأل  1945 فرباير 24
  .القوات الحليفة تحتل مدينة كيلن األملانية  1945 مارس 7
  .وتوىل نائبه هارى ترومان الرئاسة, وفاة الرئيس األمريىك روزفلت  1945 مارس 12
  .القوات الحليفة تحتل العاصمة البورمية رانجوان  1945 مارس 14
  .سوفيتية تخرتق الدفاعات األملانية حول برلنيالقوات ال  1945 مارس 20
  .القوات الحليفة تستوىل عىل مدينة فرانكفورت األملانية  1945 مارس 26
  .القوات السوفيتية تحرر املجر  1945 أبريل 4
  ).بني األسطولني األمريىك والياباىن(بدء معركة أوكيناوا البحرية   1945 أبريل 6
  .وفيتية تحرر فييناالقوات الس  1945 أبريل 13
  .القوات الحليفة تستوىل عىل مدينة بولونا اإليطالية  1945 أبريل 22
 دولة حليفة ىف سان فرانسيسكو لوضع ميثاق 45بدء اجتامعات   1945 أبريل 25

  .األمم املتحدة
املقاومة اإلطالية تعدم ديكتاتور إيطاليا موسولينى وعشيقته كالرا   1945 أبريل 28

  .بيتاتىش
انتحار الديكتاتور األملاىن هتلر وإيفا بريون، واستسالم بقايا القوات   1945 أبريل 30

  . ىف إيطاليااألملانية
  .استسالم القوات األملانية ىف برلني للقوات السوفيتية  1945 مايو 2
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  1945 – 1939تابع وقائع الحرب العاملية الثانية 
)6(  

  الحـدث  التاريخ
م أملانيا للحلفاء دون قيد أو رشط، وانتهاء الحرب العاملية استسال  1945 مايو 7

  .الثانية ىف أوربا
  .أملانيا توقع وثيقة استسالمها للجرنال السوفيتى تزوكوف  1945 مايو 9
  .القوات األملانية تحتل جزيرة أوكيناوا  1945 يونيه 24
  .توقي ميثاق األمم املتحدة ىف سان فرانسيسكو  1945 يونيه 26
الواليات املتحدة األمريكية تدمر مدينة هريوشيام اليابانية بقنبلتها   1945يوليه  6

  . األوىلالذرية
  .الواليات املتحدة تجرب أول تفجري نووى ىف صحراء نيومكسيكو  1945 يوليه 16
  .بدء انعقاد مؤمتر السالم  1945 يوليه 17

ليابانية بقنبلتها الذرية الواليات املتحدة تدمر مدينة ناجازاىك ا  1945 أغسطس 9
  .الثانية

  .اليابان تستسلم دون قيد أو رشط  1945 أغسطس 14
  .القوات األمريكية تبدأ احتالل اليابان  1945 أغسطس 27
  .اليابان توقع وثيقة استسالم قواتها  1945 سبتمرب 2

  .بدء محاكامت نورمربج للنازيني األملان  1945 نوفمرب 14
  .ًيار نيويورك مقرا لألمم املتحدةاخت  1946 فرباير 13
  .صدور أحكام محكمة نورمربج عىل مجرمى الحرب النازيني  1946 أكتوبر 1
  .ًالرئيس األمريىك ترومان يعلن رسميا انتهاء الحرب العاملية الثانية  1946 ديسمرب 31
الحلفاء الغربيون واليابان يوقعون ىف سان فرانسيسكو معاهدة  1951 سبتمرب 8

  .لحالص
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  قامئة بأسامء العلامء العرب واملسلمني ومساهامتهم ىف الحضارة اإلنسانية

  )مرتبة هجائيااألسامء (
  

  اإلسهام ىف الحضارة اإلنسانية  تاريخ ميالده ووفاته  أسم العامل  م

  هـ560/هـ493  االدريىس 1

  م1165/م1100

  

ق مرجع يعترب كتابه نزهة املشتا

كام انه  ,تسلسل الجغرافني يف العامل

  .رسم خريطة كاملة للعامل

  هـ777/هـ703  ابن بطوطة 2

  م1369/م1304

قام برحلتة املشهورة ودونها يف كتابه 

رحلة ابن بطوطة وتعترب رحلتة وصفا 

  دقيقا للعامل

  هـ322/هـ235  البلخى 3

  م934/م849

أنشأ مدرسة جغرافية عرفت باملدرسة 

ة كام انة يعترب رائد الجغرافيني البلخي

  ىف صناعة الخرائط

  هـ440/هـ362  البريوىن 4

  م1050/م973

كان أملع علامء عرصه ىف الرياضيات 
ويعترب واضع آصول الرسم عىل سطح 

  الكرة

  هـ210/هـ120  جابر بن حيان 5

  م815/م720
وترجمت كتبه :الكمياىئ العرىب االول

  إىل الالتنية

   هـ367/؟  ابن حوقل 6

  م977/؟
اشتهر ىف مجال رسم الخرئط وألف 

  "صورة االرض"كتاب 

   هـ550/؟  الخازن 7

  م1155/؟

اشتهر ىف مجال الرياضيات واشهر 

  "ميزان الحكمة"كتبة

   هـ235/ هـ164  الخوارزمى 8

  م847/م780

مؤسس علم الجرب وأول من أوجد نظام 

حل املعادالت الدرجة االوىل والثانية 

  احدذات املجهول الو
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  اإلسهام ىف الحضارة اإلنسانية  تاريخ ميالده ووفاته  أسم العامل  م

   هـ525/ هـ440  الخيامعمر  9

  م1131/م1048
برع ىف األدب الشعر واشتهر 

  .بروباعياتة

  ؟/؟  الدينورى 10

  م895/؟

  شيخ النباتيني العرب عىل االطالق
 والبحر الذى من

  ه استسقى علامء النبات العرب
   هـ313/ هـ251  الرازى 11

  م925/م865
برع ىف الطب والكمياء والصيدلة 

ث عنى بالترشيح ونسب والفلك حي
  . آلة الفتيلة ىف الجراحةإليه

   هـ300/؟  ابن رستة 12
  ؟/؟

وضع املنهج العلمى لدراسة الجغرافية 
االقليمية واهتم بعلم الفلك وله كتاب 

  "االعالق النفيسة"
   هـ595/   هـ520  ابن رشد 13

   م1198/م1126

يعترب من أعظم فالسفة العصور 
  الوسطى

   هـ428/ هـ371  ابن سينا 14
  م1037/م980

املعلم الثالث بعد أرسطو والفاراىب كام 
القانون ىف "اشتهر بالطب وله كتاب 

  "الطب
   هـ638/ هـ 560  ابن عزى 15

  ؟/؟
  

كان منارة مشعة ىف مجال الفلسفة 
والفقة ولة اكرث من اربعامئة مؤلف 

الفتوحات امللكية والتدابري "منها 
  "االلهية

ابن عطاء  16
 الـلـه

  السكندرى

   هـ709/؟
  

ًكان متصوفا ورعا وله تاج العروس 
وقمع النفوس وىف التصوف كتب 

  ًالذى أثار جدالً كبريا" الحكم العطائية"

   هـ339/ هـ260  الفاراىب 17
  م950/م874

املعلم الثاىن لالنسانية ومن اشهر 
الفالسفة وحجة من حجج الفكر 

  االنساىن
   هـ632/ هـ576  ابن الفارض 18

  ؟/؟
متفوق وبرع ىف الشعر وله ديوان  

  "ديوان ابن الفارض "بعنوان 

   هـ309/؟  ابن فضالن 19
  

كتب عن البلغاريني  ووصف عاداتهم 
وتقاليدهم وتجارتهم وكان واسع 

االطالع ىف العلوم الرشعية اشهر كتبة 
  .رسالة ابن فضالن
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  اإلسهام ىف الحضارة اإلنسانية  تاريخ ميالده ووفاته  أسم العامل  م

بن فقيه  20

  الهمذاين

   هـ290/؟

  ؟/؟

  "لبلدانا" كتاب مشهور هو كتاب له

تحدث فية عن خط االستواء الذى 

  .يقسم االرض اىل قسمني

   هـ254/ هـ185  الكندى  21

  م868/م801

أثر ىف الفلسفة االسالمية وجمع بني 

أفالطون آرسطو وله رسالة مشهورة ىف 

  املد والجزر

   هـ936/ هـ836  ابن ماجد  22

  م1506//1432

هو عامل جليل ىف البحار وعاون فاسكو  

  ما للوصول اىل افريقيادى جا

   هـ287/346  املسعودى  23

  م900/957

فرس حركة املد والجزر وتكلم عن 

بعض الظواهرالطبيعية مثل الرياح 

مروج الذهب "أهم كتبه  .املوسمية

  "ومعادن الجوهر

  ؟/ هـ335  املقدىس  24

  م1000/م945

استخدام االلون ىف خرائطه املشهورة 

عرفة أحسن التقاسيم ىف م"وله كتاب 

  "األقاليم

   هـ687/هـ607  ابن النفيس  25

  م1288/م1210

مكتشف الدورة الدموية الصغرى وكان 

  نابعة عرصه ىف الطب

   هـ354/440  ابن الهيثم  26

  م1039/م965

  .رائد علم الضوء ىف العامل أجمع
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  
  
  
  
  
  
  
  

  قامئة املخرتعني
  

واخرتاعاتهم
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

 
   وتاريخهااالخرتاعاتقامئة بأسامء 

  )ائيةقامئة هج(
  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع

  )املاىن(هرنيش هرتز   1888  االبرق الالسلىك
  )املاىن(هرنيش كولبى   1859  )تركيبة(األسربين 
  )املاىن(هرنيش دريزر   1899  )تحضريه كدواء(االسربين 

  )املاىن(اميل برليرن   1888  )املوسيقية(األسطوانة 
  )اليابان(سوىن ) هولندا(يبس فيل  1979  )األسطوانة املدمجة

  )بريطاىن(جوزيف اسبدين   1824  )بورتالند(األسمنت 
  روما القرن األول امليالدى  )للبناء(األسمنت 

  )فرنىس(فرنسوا هنبيك   1892  األسمنت املسلح
  )بريطاىن(نايت . ب. ج  1868  اشارات السري الضوئية

  )أمريىك( بنيش الفرد  1914  إشارات السري الضوئية األوتوماتيكية
  )أمريىك(ويلهلم كونراد فون رونتجن   1895  أشعة اكس

  )بريطاىن(ويليام مردوك   1792  اإلضاءة بالغاز
  )بريطاىن(برسيفال افريت   1833  )قطع نقدية(آلة البيع 

  )أمريىك(ويليام بوروز   1892  آلة تسجيل النقد
  )بريطاىن(جاميس ادوارد رانسوم   1902  آلة جز الخشب

  )فرنىس(باليز باسكال   1642  ة الجمعآل
  )أمريكيون(كيلبى، وتاسيل، ومرميان   1972  اآللة الحاسبة بحجم الجيب

  )أمريىك(كينج كامب جيليت   1895  )اليدوية(آلة الحالقة 
  )أمريىك(جاكوب شيك   1928  )الكهربائية(آلة الحالقة 
  )فرنىس(برتيليمى تيمونييه   1830  آلة الخياطة
  )امريكية(كوكران . أ. السيدة و  1899  )األوتوماتيكية(الصحون آلة غسيل 

  )املاىن(يوهانس جوتنربج   1450  )املطبعة(اآللة الطابعة 
  )ايطاىل(بليجرين تارى   1808  اآللة الكاتبة

  )امريىك(توماس أديسون   1872  كهربائيةاآللة الكاتبة ال
  )أمريىك(اليشا تومسون   1887  ألة اللحام الكهربائية
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  )امريكية(رشكة اوينز الينوى للزجاج   1931  )الصناعية(ألياف الزجاج 

  )بريطانية(رشكة كورتولدس   1964  ألياف الكربون
    م. ق600حواىل   األنية الزجاجية

  الصني   م700حواىل   البارود
  )ايطالية(افانجليستا توريشيلىل   1643  )مقياس الضغط الجوى(البارومرت 

  )بريطاىن(جاميس هاريسون   1850  )الثالجة(الرباد 
  مرص القدمية  م.  ق3700حواىل   )نحاس وقصدير(الربونز 
  )فرنىس(لويس باستور   1863  )التعقيم(البسرتة 

  )إيطاىل(الساندرو فولتا   1800  )الكهربائية(البطارية 
  )امريىك(رالف شنايدر   1950  بطاقة االئتامن

  )امريىك(جون هايات   1868  )اللدائن(البالستيك 
  )أملاىن(تسيبيوس   م.  ق245  البندقية
  )بريطاىن(الكسندر فليمينج   1928  البنسلني

  الصني  960حواىل   )الخزف الصينى(البورسلني 
  الصني  القرن األول للميالد  البوصلة

  )امريكيون(وشوكىل . باردين، وبراينت  1948  الرتانزستور
  )بريطاىن(يام هرنى فوكس تالبوت ويل  1838  )عىل الورق(التصوير الفوتوغراىف 

  )بريطاىن(جاميس كالرك ماكسويل   1861  التصوير الفوتوغراىف باأللوان
  )امريىك(تشسرت كاربون   1938  )بالنسخ(تصوير املستندات 

  )فرنىس(نيكوال ابري   1810  التعليب
  )هولندى(هانس ليربىش   1608  التلسكوب
  )سويرسى(ج جورج لويس لوسا  1774  )الربق(التلغراف 
  )فرنىس(المون . م  1787  )امليكانيىك(التلغراف 
  )بريطانيان(ويليام تومسون، لورد كلفن   1866  )عرب األطلىس(التلغراف 
  )أمريىك(صاموئيل مورس   1837  )أول رمز برقى(التلغراف 
  )بريطاىن(جون بريد   1926  )امليكانيىك(التلفزيون 

  )أمريىك(رك بيرت جولدما  1940  التلفزيون امللون
  )أمريىك(ألكسندر جراهام بل   1876  )الهاتف(التلفون 

  )أمريىك(أوملان سرتوجر   1889  )األوتوماتيىك(التلفون األىل 
  رشكة التلفون والتلغراف األمرييكية  1927  )املرىئ(التلفون التلفزيوىن 
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  )بريطاىن(ادوارد جرن   1796  التلقيح

  )هنغارى(يوجني بورزو   1894  التنضيد الضوىئ

  )بريطاىن(روبرت بويل   1680  )الكربيت(الثقاب 

  )املاىن(أنطون فون رشوتر   1845  ثقاب األمان

  )أمريىك(بنجامني هولت   1900  )الرتاكتور(الجرارة 

  الصني  م.  ق25  الجرس املعلق
  )أمريىك(ادوين هوملز   1858  جهاز اإلنذار ضد اللصوص

  )أمريىك( سرتاوس –ليفى   1872  الجينز
  )أمريىك(توماس اديسون   1877  )الفونوغراف(الحاىك 

  )أمريىك(جريجور بينكوس   1955  حبوب منع الحمل
  )فرنىس(بيار كاربنتييه   1853  الحديد املموج

  الصني  م. ق2640  الحرير
  )بريطاىن(جوزف سوان   1883  الحرير الصناعى

  )فرنىس(تشارلز جابرييل برافاز   1835  )الحقنة الطبية
  )السومريون(بالد ما بني النهرين   م. ق2250حواىل   ريطةالخ

  )أمريىك(كينيث وود   1947  خالط الطعام
  )بريطاىن(أرنست سوينتون   1914  الدبابة

  )أمريىك(والرت هانت   1849  دبوس األمان
  )أملاىن(كارل فون ساوربرون   1816  الدراجة الهوائية
  )اىنامل(جوتلييب داميلر   1885  الدراجة النارية

  )أمريكيان(كالرك، وجوالن   1966  الدم االصطناعى
  )السومريون(بالد ما بني النهرين   م. ق3500حواىل   الدوالب

  آسيا الصغرى، بالد ما بني النهرين  م. ق6500حواىل   دوالب الخزف
  )فرنىس(هيبوليت بيكىس   1832  الدينامو

  )سويدى(ألفريد نوبل   1867  الديناميت
  )كرواىت(نيكوال تلسا   1900  ) الرادارنظرية(الرادار 
  )إيطاىل(جوجلييلمو ماركوىن   1922  )تطوير نظرية الرادار(الرادار 
  )أمريكيان(هويت تايلور، وليو يونغ   1930  )تطبيق النظرية(الرادار 
  )بريطاىن(جميس باكل   1718  الرشاش

  مرص  م.  ق1300حواىل   )جلد يكتب عليه(الرق 
  )هولندى(كريستيان هيوغنز   1656  رقاص الساعة
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  املرصيون، والفينيقيون  فجر التاريخ  الزجاج

  )أملاىن(كارل زايس   1884  الزجاج املقاوم للحرارة
  )فرنىس(ليون آيري   1893  الزجاج املقوى

  )صينى(أى هسينج   725  الساعة امليكانيكية
  )ايطاىل(دى بارتولوميو ماتجري  1462  ساعة اليد

  )امريىك(وارن الفن ماريسون   1929  ساعة الكوارتز
  )أمريىك(ويتكومب جودسون   1891  )سحاب الثياب(السحاب 

  )أمريىك(ىل بورتون . و  1887  السخانة الكهربائية
    م.  ق50.000  )املركب(السفينة 

  )فرنىس(جاك بريييه   1775  السفينة البخارية
  )بريطاىن(تشارلز بارسون   1894  السفينة التوربينية

  )بريطاىن(تشارلز بارسون   1843  )تحت األرض(حديدية السكة ال
  )أملاىن(أرنست ورنرفون سيمنس   1878  السكة الحديدية الكهربائية

  )بريطاىن(لوسيان سميث   1867  السلك الشائك
  )أمريىك(جيىس وينو   1892  )املتحرك(السلم الكهرباىئ 

  )سويرسى(جاك براندنربجر   1908  السلوفان
  )بريطاىن(الكسندر بارك   1861  السلولويد

  )فرنىس(رينيه تيوفيل هياسينت   1816  سامعة الطبيب
  )فرنىس(نيكوال كوجنو   1769  )البخارية بثالثة دواليب(السيارة 
  )بريطاىن(صاموئيل براون   1826  )مبحرك ذاىت االحرتاق(السيارة 

  )أمريىك(ويلكنسون . ج  1902  السيارة امليكيفة الهواء
  )فرنىس(جان دومينيك الرى   1792  سيارة اإلسعاف

  )فرنىس(أوجست ولويس لوميري   1895  السينام
  )أمريىك(ريتشارد درو   1930  )سكوتش تايب(الرشيط الالصق 

  )سويرسى(فرنسوا لويس كايية   1819  الشوكوال الجامدة
  رشكة امريكان أكسربس  1891  شيكات املسافرين

  بابل  م.  ق2500حواىل   الصابون
  )الروماىن(يوليوس قيرص   م.  ق59  )الجريدة (الصحيفة

  مرص م.  ق16حواىل القرن   الصودا
  )أمريكيان(اورفيل وويلبور رايت   1903  الطائرة

  )بريطاىن(جورج كايىل   1853  الطائرة الرشاعية
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  سوريا  600حواىل   طاحونة الهواء

  اليابان  700حواىل   )بالكبس(الطباعة 
  )املاىن(نس جوتنربج يوها  1450  الطباعة الحديثة

  )أمريىك(أنطوىن بالنتسون   1817  طقم األسنان
  )فرنسيان(فريدريك جان، هرنى ليسكور   1954  طنجرة الضغط

  )بريطاىن(اسحق نيوتن   1666  الطيف
  )أمريىك(كارلتون ماجى   1932  عداد توقيف السيارات

  )أمريىك(بنجامني فرانكلني   1780  ثنائية البؤرةالالعدسة 
  )أملاىن(أدولف فيك   1887  دسات الالصقةالع

  )أملاىن(هرمان فوتينجر   1910  علبة الرتوس األوتوماتيكية
  )فرنىس(فرنسوا ديروسن   1816  عود الكربيت

  )أمريكية(رشكة هارىل ماشني   1907  الغسالة الكهربائية
  )أمريىك(ديفيد بوشنل   1776  الغواصة

  )أمريكيون(ت، وبوشان ريكنباكر، بار  1931  الغيتار الكهرباىئ
  )أملاىن(أرثر كورن   1907  )الفاكسيميىل(الفاكس 

  )أمريىك(برىس لو بارون سبنرس   1945  فرن املايكروويف
  )أمريىك(، وليام كيىل )بريطاىن(هرنى بيسيمر   1854  )إنتاج الفوالذ(الفوالذ 

  )بريطاىن(هرنى بريرىل   1913  الفوالذ الذى ال يصدأ
  )أمريكية(رشكة أمبكس   1956  )لفيديومسجل ا(الفيديو 

  )أمريىك(جورج ايستامن   1889  )التصويرى(الفيلم الفوتوغراىف 
  )أمريىك (، توماس أديسون)فرنىس(جول جانسن   1891-1874  الفيلم الصامت
  )أمريىك(ىل دى فورست   1896  الفيلم الناطق

  بالد ما بني النهرين  م.  ق4000حواىل   القفل
  )روىس(فالدميري دمييخوف   1937  عىالقلب االصطنا

  )هنجارى(الزلو بريو   1938  قلم الحرب الجاف
  )أمريىك(لويس واترمان   1884  قلم الحرب السائل

  االتحاد السوفيتى  1957  القمر الصناعى

  )أملاىن( بريلز ،)دامنارىك(، بوهر )أوسرتاىل(فريش   1945-1939  القنبلة الذرية
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  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  )سويرسية( نستلة رشكة  1937  القهوة الفورية

  الصني  م.  ق300حواىل   القوس والنشاب
  )بريطاىن(تشارلز هرنى جولد   1868  كباسة األوراق

  فينيقيا، مرص، بالد ما بني النهرين  م.  ق3000حواىل   الكتابة التصويرية
  )أمريكيان(كينيلىل . هارولد براون، أ  1888  الكرىس الكهرباىئ

  )بريطاىن (جون هاريسون  1735  الكرونومرت
  )مجلة نيويورك وورلد األمريكية(آرثر واين   1913  الكلامت املتقاطعة
  )هولندى(ويلليم كولف   1945  الكلية االصطناعية

  )بريطاىن(تشارلز باباج   1835  الكمبيوتر
  )أمريىك(فانيفار بوش   1928  )العلمى(الكمبيوتر 

  )يىكأمر(توماس أديسون   1879  )املصباح الكهرباىئ(اللمبة 
  )فرنىس(جورج كلود   1910  ملبة النيون

  )يوناىن(أرخميس   م. القرن الثالث ق  )الربغى(اللولب 
  )أمريىك(تيودور ماميان   1960  الليزر

  )أمريىك(بنجامني فرانكلني   1752  مانعة الصواعق
  )أيطاىل(أسانيو سوبريرو   1846  )نيرتوغليرسين(املتفجرة 
  )سويدى(لفرد نوبل أ  1867  )الديناميت(املتفجرة 
 3000حواىل القرن   املحراث

  م.ق
  بالد ما بني النهرين

  )بريطاىن(توماس سايفرى   1698  املحرك البخارى
  )بريطاىن(فرانك ويتل   1937  املحرك النافث

  )أملاىن(رودولف ديزل   1892  محرك ديزل
  )أمريىك(تشارلز سرتايت   1927  محمصة الخبز الكهربائية

  )بريطاىن(مايكل فاراداى   1831  لكهرباىئمحول التيار ا
  )يوناىن(أرخميدس   م.القرن الثاىن ق  املدفع

  جزيرة كريت  م.  ق2000حواىل   املرحاض
  )هولندى(ويلليم آينتوفن   1903  مرسمة القلب الكهربائية

  )فرنىس(هيبوليت مرجى مورييه   1868  املرغرين
  مرص  م.  ق4000حواىل   مساحيق التجميل

  )أمريىك(صاموئيل كولت   1835  املسدس
  )بريطاىن(ويليام أوترد   1621  سطرة املنزلقةامل
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  )نروجى(يوهان فالر   1900  مشبك األوراق

  )املاىن(روبرت ويلهلم بنزن   1855  مصباح بنزن
  )أمريىك(اليشا أوتيس   1851  املصعد
  )أمريىك(جون دنلوب   1929  املطاط

  )فرنىس(فرنسوا كارليية   1866  مطفأة الحريق
  )فرنىس(أندرية جاك جارنران   1797  )الباراشوت(مظلة الهبوط 

  الصني  190حواىل   )أداة تعليم العد(املعداد 
  الهند  300حواىل   املغزل اليدوى

  )بريطاىن(جاميس هارجريفز   1764  املغزل اآلىل
  )بريطاىن(ويليام ستورجن   1824  املغناطيس الكهرباىئ

  )بريطاىن(ورت هوارس ش  1900  مكرب الصوت
  )أملاىن(جوتلييب داميلر   1876  )الكاربوراتور(املكرين 

  )فرنىس(أندرية مارى أمبري   1834  املكشاف الغلفاىن
  )هنجارى(ارنو روبيك   1975  مكعب روبيك

  )أمريىك(ملفيل بيسيل   1876  مكنسة السجاد
  )أمريىك(هيوبت سيسيل بوث   1901  املكنسة الكهربائية

  )أمريىك(هرنى سيىل   1882  ائيةاملكواة الهو
  مرص  م.  ق4000حواىل   املنشار
  )فرنسيان(جاك، وجوزيف مونجولفييه   1783  املنطاد

  )فرنىس(هرنى جيفار   1851  املنطاد ذو املحرك
  )أملاىن(جراف فرديناند فون زبلن   1900  منطاد زبلن

  )فرنىس(هرنى البروا   1952  مهدئات األعصاب
  )فرنىس(تيوفيل جيبال   1858  )تهويةمروحة ال(املهواة 

  )بريطاىن(مايكل فاراداى   1831  املولد الكهرباىئ
  )ايطاىل(جاليليو جاليىل   1593  ميزان الحرارة

  )إيطاىل(سانتوريو سانتوريو   1615  ميزان الحرارة االكلينيىك
  )أملاىن(جربيال فهرنهايت   1714  ميزان الحرارة الزئبقى
  )سويدى(أندرس سلسيوس / كريسنت . ب.ج  1742  ميزان الحرارة املئوى

  )هولندى(زخارياس جانسن   1590  )املجهر(امليكروسكوب 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  املخرتع وجنسيته  تاريخه  اسم املخرتع
  )أملانيان(فاكس نول، وأرنست روسكا   1933  امليكروسكوب االلكرتوىن

  )أمريىك(ويليام لوبارون جينى   1882  ناطحات السحاب
  )أمريىك(واالس كاروثرز   1938  النايلون

  )ايطاليان(الساندرو ديالسبينا، وسالفينو دجىل   1280حواىل   )يناتالعو(النظارات 
  مرص  م.  ق4400حواىل   النول

  )بريطاىن(ادموند كارترايت   1785  النول اآلىل
  )فرنسيان(لويس، وجاك بريجية   1907  )الطوافة(الهليكوبرت 

  الصني  105حواىل   الورق
  )صينى(مانغ فنغ   م.  ق140حواىل   الوصلة امليكانيكية

  )بريطاىن(توماس كوك   1841  وكالة السفر
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

 
 
 
 

  قامئة جوائز نوبل
  

  2012- 1901من 
باللغة االنجليزية
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  )1 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )2 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  )3 (2012 – 1901ة نوبل الفائزون بجائز
Nobel Prize Winners   
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )4 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  )5 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )6 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  )7 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  )8 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   

  
  
  
  
  
  
  

 )نجيب محفوظ(
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

  )9 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   

Literature  Chemistry  Physics  Year  
Dario Fo Paul D. Boyer; 

John E. Walker; 
Jens Christian Skou  

 Steven Chu; 
Claude Cohen-
Tannoudji; 
William D. Phillips 

1997 

José Saramago Walter Kohn; 
John Pople 

Robert B. Laughlin; 
Horst L. Störmer; 
Daniel C. Tsui 

1998 

Günter Grass Ahmed Zewail   أحمد زويل Gerardus 't Hooft; 
Martinus J.G. Veltman 

1999  

Gao Xingjian 
Alan J. Heeger; 
Alan MacDiarmid; 
Hideki Shirakawa 

Zhores I. Alferov; 
Herbert Kroemer; 
Jack Kilby 

2000 

V. S. Naipaul 
William S. Knowles; 
Ryoji Noyori; 
Karl Barry Sharpless 

Eric A. Cornell; 
Wolfgang Ketterle; 
Carl E. Wieman 

2001 

Imre Kertész 
John Bennett Fenn; 
Koichi Tanaka; 
Kurt Wüthrich 

Raymond Davis, Jr.; 
Masatoshi Koshiba; 
Riccardo Giacconi 

2002 

J. M. Coetzee Peter Agre; 
Roderick MacKinnon 

Alexei A. Abrikosov; 
Vitaly L. Ginzburg; 
Anthony J. Leggett 

2003 

Elfriede Jelinek 
Aaron Ciechanover; 
Avram Hershko; 
Irwin Rose 

David J. Gross; 
H. David Politzer; 
Frank Wilczek 

2004 

Harold Pinter 
Yves Chauvin; 
Robert H. Grubbs; 
Richard R. Schrock 

Roy J. Glauber; 
John L. Hall; 
Theodor W. Hänsch 

2005 

Orhan Pamuk Roger D. Kornberg John C. Mather; 
George F. Smoot 

2006 

Doris Lessing Gerhard Ertl Albert Fert; 
Peter Grünberg 

2007 

Jean-Marie Gustave Le 
Clézio 

Osamu Shimomura; 
Martin Chalfie; 
Roger Y. Tsien 

Yoichiro Nambu; 
Makoto Kobayashi; 
Toshihide Maskawa 

2008 

Herta Muller                         
GER 
Oliver E. Williamson            
USA 
Elinor Ostrom;                      
USA 

Venkatraman Ramakrishnan;     
UK 
Thomas A. Steitz;                      
USA 
Ada E. Yonath                          
Israel 

Charles K. Kao;         
China 
Willard S. Boyle;        
USA 
George E. Smith         
USA 

2009  
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  )10 (2012 – 1901الفائزون بجائزة نوبل 
Nobel Prize Winners   

Economics  Peace  Physiology  Year  

Robert C. Merton; 
Myron Scholes 

International Campaign to Ban 
Landmines; 
Jody Williams 

Stanley B. Prusiner 
1997 

Amartya Sen John Hume; 
David Trimble 

Robert F. Furchgott; 
Louis J. Ignarro; 
Ferid Murad 

1998 

Robert Mundell Médecins Sans Frontières  
Günter Blobel 

1999 

James Heckman; 
Daniel McFadden Kim Dae Jung 

 
Arvid Carlsson; 
Paul Greengard; 
Eric Kandel 

2000 

George Akerlof; 
Michael Spence; 
Joseph E. Stiglitz 

United Nations; 
Kofi Annan 

Leland H. Hartwell; 
Tim Hunt; 
Paul Nurse 

2001 

Daniel Kahneman; 
Vernon L. Smith Jimmy Carter 

Sydney Brenner; 
H. Robert Horvitz; 
John E. Sulston 

2002 

Robert F. Engle; 
Clive Granger Shirin Ebadi Paul Lauterbur; 

Peter Mansfield 
2003 

Finn E. Kydland; 
Edward C. Prescott Wangari Maathai Richard Axel; 

Linda B. Buck 
2004 

Robert Aumann; 
Thomas Schelling 

International Atomic Energy 
Agency; 
Mohamed ElBaradei   محمد
 الربادعى

Barry Marshall; 
Robin Warren 

2005 

Edmund Phelps Muhammad Yunus; 
Grameen Bank 

Andrew Fire; 
Craig Mello 

2006 

Leonid Hurwicz; 
Eric Maskin; 
Roger Myerson 

Intergovernmental Panel on 
Climate Change; 
Al Gore 

Mario Capecchi; 
Martin Evans; 
Oliver Smithies 

2007 

Paul Krugman Martti Ahtisaari 

Harald zur Hausen; 
Françoise Barré-
Sinoussi; 
Luc Montagnier 

2008 

 
  Barack Obama            USA 

Elizabeth Blackburn;       
USA 
Carol W. Greider;           
USA 
Jack W. Szostak               
USA 

2009 
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  )11 (2012 – 2010الفائزون بجائزة نوبل 

Nobel Prize Winners   
2010 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 
Andre Geim, Konstantin Novoselov 
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 
Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
Robert G. Edwards 
THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE 
Mario Vargas Liosa 
THE NOBEL PEACE PRIZE 
Liu Xiaobo 
THE PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES 
Peter A, Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides 
2011 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess 
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 
Dan Shechtman 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann, Ralph M. Steinman 
THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE 
Tomas Tranströmer 
THE NOBEL PEACE PRIZE 
Ellen Johnson Sirtleaf, Leymah Gbowee, Tawakkol Karman    مينية(توكل كرمان(  
THE PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES 
Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims 
2012 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 
Serge Haroche, David J. Wineland 
THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 
Robert J. Lefkowitz, Brian K. Kobilka 
THE NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
Sir John B. Gurdon, Shinya Yamanaka 
THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE 
Mo Yan 
THE NOBEL PEACE PRIZE 
European Union (EU) 
THE PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES 
Alvin E. Roth, Lioyd S. Shapley 
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  األيام الدولية
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   الجزء األول- قاموس التواريخ

 
  األيام الدولية

  
  يناير/كانون الثاىن  ابريل/نيسان  يولية/متوز  اكتوبر/ترشين االول
  فرباير/شباط  مايو/ايار  اغسطس/آب  نوفمرب/ترشين الثاىن

كانون 
  ديسمرب/االول

  مارس/آذار  يونية/حزيران  سبتمرب/أيلول

  
    يناير/كانون الثاىن

    يهوداليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا محرقة ال -يناير     /  كانون الثاين 27
    

    فرباير/ شباط 
  )منظمة الصحة العاملية( اليوم العاملى للرسطان -  فرباير/  شباط 4

  .اليوم العاملى للعدالة االجتامعية -  فرباير/  شباط 20
  )اليونسكو( اليوم الدويل للغة األم -  فرباير/  شباط 21
    

    مارس/ آذار
 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002/  2001 اليوم الدوىل للمرآة -  مارس/  آذار8

2006 / 2007 / 2008  
احتفلت به األمم املتحدة وأعلنته ألول ( اليوم العامل للسعادة -مارس               /  آذار20

  )2012 مارس 20مرة 
   اليوم الدويل للقضاء عىل التمييز العنرصي-  مارس/  آذار21
   اليوم العاملي للشعر-  

  2007/2008 يوم املياه العاملي  -   مارس/ آذار22
  )لألرصاد الجويةاملنظمة العاملية (اليوم العاملي لألرصاد الجوية  -   مارس/  آذار23
  )منظمة الصحة العاملية( اليوم العاملي للدرن -  مارس        /  آذار24

لرق وتجارة  اليوم العاملى إلحياء ذكرى الرق وتجارة ضحايا ا-  مارس        /  آذار25

  الرقيق عرب املحيط االطلىس

   اليوم العاملى للتضامن مع املوظفني املحتجزين واملفقودين-                            
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    أبريل/ نيسان

  )التوحد(اليوم العاملى للتوعية مبرض االنطواء -أبريل              /  نيسان2
 واملساعدة ىف األعامل املتعلقة باأللغاماليوم الدوىل للتوعية -أبريل              /  نيسان4

  باأللغام
 1994 الجامعية التى وقعت عام اإلبادةىف   اليوم الدوىل للتفكر-أبريل              /  نيسان7

  ىف رواند  
  ) الصحة العامليةمنظمة ( يوم الصحة العاملى-                                  

  )اليونسكو( اليوم العاملى للكتاب ولحقوق املؤلف -أبريل            /  نيسان23
  ) الصحة العامليةمنظمة( يوم املالريا العاملى -أبريل            /  نيسان25
املنظمة العاملية للملكية (ية الفكرية  اليوم العاملى للملك-أبريل            /  نيسان26

  )الفكرية
منظمة العمل ( اليوم العاملى للصحة والسالمة ىف مكان العمل-أبريل            /  نيسان28

  ) الدولية
يوم ( اليوم العاملى إلحياء ذكرى ضحايا الحوادث اإلشعاعية -أبريل            /  نيسان29

  )يا الحرب الكيامئيةذكرى ضحا
    

    مايو/ أيار
 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003اليوم العاملى لحرية الصحافة  -  مايو/  أيار3

2007  
يوم التذكر واملصالحة اجالالً لذكرى جميع ضحايا الحرب  -  مايو/  أيار9و 8

  العاملية الثانية
  )    املتحدة للبيئةماألم(اليوم العاملى للطيور املهاجرة  -  مايو/  أيار10و 9

   اليوم الدوىل لألرس   -  مايو/  أيار15
  2007 / 2006  ومجتمع املعلوماتلالتصاالتاليوم العاملى  -  مايو/  أيار17
   اليوم العاملى للتنوع الثقاىف للحوار والتنمية -  مايو/  أيار21
  اليوم الدوىل للتنوع البيولوجى -  مايو/  أيار22
 / 2003  املتحدةلألمم اليوم الدوىل لحفظة السالم التابعني -  مايو/  أيار29

2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009  
 )منظمة الصحة العاملية(  اليوم العاملى لوقف التدخني- مايو/  أيار31
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      يونيو/ حزيران 
   اليوم الدوىل لضحايا العدوان من األطفال األبرياء-  يونيو/  حزيران 4
 2009 - 2000 اليوم العاملى للبيئة - يونيو/  حزيران 5
   اليوم العاملى للمحيطات-  يونيو/  حزيران 8

  )منظمة العمل الدولية( اليوم العاملى ملكافحة عمل الطفل -  يونيو/  حزيران 12
  )منظمة الصحة العاملية( اليوم العاملى للتربع بالدم -  يونيو/  حزيران 14
  يوم الطفل االفريقى -   يونيو/  حزيران 16
   العاملى ملكافحة التصحر والجفافم اليو-   يونيو/  حزيران 17
   اليوم العاملى لالجئني-   يونيو/  حزيران 20
  يوم االمم املتحدة للخدمة العامة -   يونيو/  حزيران 23
جار غري  اليوم الدويل ملكافحة إساءة استعامل املخدرات واالت-   يونيو/  حزيران 26

املرشوع بها                                                                 
   ضحايا التعذيب اليوم الدويل لألمم املتحدة ملساندة-                                  

    
    يوليو /متوز

  اليوم الدوىل للتعاونيات-  )اول يوم سبت (
   اليوم العاملى للسكان-  يوليو/ متوز11
    

    أغسطس /آب
 2008 – 2004 اليوم الدوىل للشعوب االصلية ىف العامل - أغسطس/ آب9

   اليوم الدوىل للشباب-  أغسطس/ آب12
ياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى الغائها  اليوم الدوىل الح-  أغسطس/ آب23

  )اليونسكو(
    

    سبتمرب/أيلول
   اليوم الدوىل ملحو االمية -  سبتمرب/ أيلول8

  )منظمة الصحة العاملية( اليوم العاملى ملنع االنتحار-  سبتمرب/ أيلول10
   اليوم الدوىل للدميقراطية-  سبتمرب/ أيلول15
  نع االنتحار اليوم العاملى مل-  سبتمرب/ أيلول15

   اليوم الدوىل لحفظ طبقة االوزون-  سبتمرب/ أيلول16
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 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002  اليوم الدوىل للسالم-  سبتمرب/ أيلول21

2007 / 2008 / 2009  

  )منظمة السياحة العاملية ( يوم السياحة العاملى -  سبتمرب/ أيلول27 
  )منظمة الصحة العاملية(داء الكلب  اليوم العاملى ل-  سبتمرب/ أيلول28
  )منظمة الصحة العاملية(اليوم العاملى للقلب -  سبتمرب/ أيلول30

  )     املنظمة البحرية الدولية( يوم املالحة البحرية العاملى -  االسبوع األخري
    

    أكتوبر/ترشين االول
  2006 / 2005 / 2002 اليوم الدوىل للمسنني -  أكتوبر/ ترشين االول1
 2007  اليوم الدوىل لال عنف- أكتوبر/ ترشين االول2
  )اليونسكو(  اليوم العاملى للمعلمني-  أكتوبر/ ترشين االول5

   اليوم العاملى للموئل-  االثنني األول
   اليوم الدوىل للحد من الكوارث الطبيعة-  األربعاء الثاىن
  )عامليةمنظمة الصحة ال( يوم الرؤية العاملى -  الخميس الثاىن

  )االتحاد الربيدى العاملى( اليوم العاملى للربيد -  أكتوبر/ ترشين االول9
  )منظمة الصحة العاملية( اليوم العاملى للصحة النفسية -  أكتوبر/ ترشين االول10
   اليوم الدوىل للمرآة الريفية-  أكتوبر/ ترشين االول15
   يوم االغذية العاملى-  أكتوبر/ ترشين االول16
  2006 / 2004 / 2002  اليوم الدوىل للقضاء عىل الفقر-  أكتوبر/ ترشين االول17
   اليوم العاملى لالعالم االمناىئ-  أكتوبر/ ترشين االول24
 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 يوم االمم املتحدة -  

2006 / 2007 / 2008  
  )اليونسكو( البرصى اليوم العاملى للرتاث السمعى -  أكتوبر/ ترشين االول27
    

  نوفمرب/ ترشين الثاىن
   اليوم الدوىل ملنع استخدام البيئة ىف الحروب-  نوفمرب/  ترشين الثاىن6

  )  اليونسكو( اليوم العاملى للعلم لصالح السالم والتنمية -  نوفمرب/  ترشين الثاىن10
  )    لصحة العامليةمنظمة ا( اليوم العاملى لداء السكرى -  نوفمرب/ ترشين الثاىن14 

  )  اليونسكو( اليوم العاملى للفلسفة -  نوفمرب/  ترشين الثاىن15
   اليوم الدوىل للتسامح -  نوفمرب/  ترشين الثاىن16
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   اليوم العاملى الحياء ذكرى ضحايا حركة املرور عىل الطرق-  نوفمرب/  ترشين الثاىن16
    )األحد الثالث من الشهر(

منظمة الصحة ( اليوم العاملى ملرض الرئة االنسدادى املزمن -  وفمربن/  ترشين الثاىن19
  )   العاملية

   يوم التصنيع ىف افريقيا-  نوفمرب/  ترشين الثاىن20
   اليوم العاملى للطفل - نوفمرب/  ترشين الثاىن20
   اليوم العاملى للتليفزيون- نوفمرب/  ترشين الثاىن21
  2007 – 2005 م الدويل للقضاء عىل العنف ضد املرأة اليو-  نوفمرب/ ترشين الثاين25
   اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطينى-  نوفمرب/ترشين الثاين 29
    

  ديسمرب/ كانون األول 
 اليوم الدويل إللغاء الرق -ديسمرب/  كانون األول 2
   اليوم الدويل للمعوقني-  ديسمرب/  كانون األول 3
 اليوم الدويل للمتطوعني من أجل التنمية االقتصادية -  ديسمرب/  كانون األول 5

  واالجتامعية
   ) الطريان الدوىلمنظمة(  يوم الطريان املدين الدويل-  ديسمرب/  كانون األول 7
   اليوم الدويل ملكافحة الفساد- ديسمرب/  كانون األول 9

 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002  يوم حقوق اإلنسان-  ديسمرب/ كانون األول10
2007 / 2008  

  وم الدويل للجبال الي-  ديسمرب/ كانون األول11
  اليوم الدويل للمهاجرين -  ديسمرب/ كانون األول18
  ة للتواصل اليوم العاملى لالحتفال باللغة العربي- ديسمرب/ كانون األول18
  يوم األمم املتحدة للتعاون فيام بني بلدان الجنوب - ديسمرب/ كانون األول19
   االنساىنناليوم الدويل للتضام -  ديسمرب/ كانون األول20

                                              
  





 
  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤساء الربملان ومجلس الشعب املرصي

 2012 -  1866من عام 
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  ىرصامل الربملان ومجلس الشعبقامئة برؤساء 

  

كان وطنيـا وانحـاز  توىل رئاسة مجلس الشعب شخصيات عديدة كان لها دور بارز ىف الحياة السياسية بعضها
 عـىل الجميـع وسـجلت مضـابط ً شاهداووقف التاريخ. للشعب وبعضها انحاز ألوىل األمر من امللوك والرؤساء

  .ًاملجلس كل ما دار وأصبحت سجال مرشفا للمواطنني ووصمة عار ىف جبني آخرين

  : أشخاص وهم7 توىل رئاسة املجلس ففى عهد الخديوى إسامعيل باشا

  1867 يناير 24 – 1866 نوفمرب 25(إسامعيل راغب باشا.(  

  1870 مارس 31 – 1868 يناير 28( عزت باشا الـلـهعبد.( 

  1873مارس  24 – 1873 يناير 26(ثم ) 1871 أغسطس 6 – 1871 يوليو 10(أبو بكر راتب باشا.( 

  1877 مايو 16 – 1876 أغسطس 7 ( عزت باشاالـلـهعبد.( 

  1878 أبريل 21 – 1878 مارس 28(قاسم رسمى باشا.( 

  1878 يونيه 28 – 1878 أبريل 24(جعفر مظهر باشا.( 

  1879 أبريل 10 – 1878مرب  ديس26(أحمد رشيد باشا.( 

  1879 يوليو 6 – 1879 مايو 18(حسن رستم باشا.( 

  : أشخاص وهم3وىف عهد الخديوى محمد توفيق باشا توىل الربملان 

  أغسـطس 18 حتـى 1883 نـوفمرب 19(ومـن ) 1882 مـارس 26 – 1881 ديسـمرب 18(محمد سلطان باشـا 
1884.(  

  1884سبتمرب  22 – 1884 سبتمرب 7(ثم عىل رشيف باشا.( 

  1899 يوليو 17 – 1894 نوفمرب 29(ثم عمر لطفى باشا.( 

  : أشخاص وهم5وىف عهد الخديوى عباس حلمى باشا الثاىن توىل رئاسة الربملان 

  1902 أبريل 7 – 1899 نوفمرب 3(إسامعيل محمد باشا.( 
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  1909 يناير 30 – 1902 أبريل 10(عبد الحميد صادق باشا.( 

 1910 مارس 3 – 1909 يناير 30(ل باشا األمري حسني كام.( 

  1913 يونيه 30 – 1910 أبريل 11(محمود فهمى باشا.( 

  1914 يونيه 17 – 1913 ديسمرب 8(أحمد مظلوم باشا.(  

  : أشخاص وهم9وىف عهد امللك فؤاد األول توىل رئاسة الربملان 

  1924 ديسمرب 24 – 1924 مارس 15(أحمد مظلوم باشا.( 

 1927 أغسطس 22 – 1926 يونيه 10(ثم ) 1925 مارس 23 – 1924 ديسمرب 24(ا سعد زغلول باش.( 

  1928 مارس 15 – 1927 نوفمرب 7(مصطفى النحاس باشا.( 

  1930  أكتوبر21 – 1930 يناير 11) (1928 يوليو 18 – 1928 مارس 20(ويصا واصف باشا.( 

  1934 نوفمرب 29 – 1931 يونيه 20(محمد توفيق رفعت باشا.( 

 1924 نوفمرب 24 – 1924 أكتوبر 25(ثم ) 1924 يوليو 24 – 1924 فرباير 23(حمد زيور باشا أ.( 

  1925 ديسمرب 14 – 1924 نوفمرب 25(محمد توفيق نسيم باشا.( 

  1927 نوفمرب 16 – 1926 مايو 23(حسني رشدى باشا.( 

  1930 أكتوبر 22 – 1930 يناير 3(عدىل يكن باشا.(  

  : أشخاص وهم3 توىل رئاسته وىف عهد مجلس الوصايا

  1936 مايو 12 – 1936 مايو 11(محمد توفيق نسيم باشا.( 

  1938 فرباير 1 – 1936 مايو 23(دكتور أحمد ماهر باشا.( 

  1983   مايو-  1977 نوفمرب 17(ثم ) 1937 أغسطس 12 – 1936 مايو 19(محمود بسيوىن.( 

  :وهم أشخاص 6وىف عهد امللك فاروق األول توىل الرئاسة 

  1939 نوفمرب 17 – 1938 أبريل 12(دكتور محمد بهى الدين بركات باشا.( 

  1944 نوفمرب 14 – 1942 مارس 10(عبد السالم فهمى جمعة باشا.( 
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  1949 نوفمرب 6 – 1945 يناير 18(محمد حامد جودة باشا.( 

  1952 مارس 23 – 1950 يناير 16(عبد السالم فهمى جمعة باشا.( 

 1942 مايو 6 – 1938 مايو 8(ل بك محمد محمود خلي.( 

  1944 ديسمرب 19 – 1942 مايو 7( عىل زىك العراىب.( 

  1950 يونيه 17 – 1945 يناير 16(محمد حسني هيكل باشا.( 

  1952 ديسمرب 10 – 1950 يونيه 17(عىل زىك العراىب.( 

  : وهم3وىف عهد الرئيس جامل عبد النارص توىل الرئاسة 

  1958 مارس 4 – 1957 يوليو 22(عبد اللطيف البغدادى.( 

  1968 نوفمرب 12 – 1964 مارس 26) (1961 سبتمرب 27 – 1960 يوليو 21(محمد أنور السادات.( 

  1971 مايو 14 – 1969 يناير 20(دكتور محمد لبيب شقري.( 

  :ً أشخاص أيضا وهم3وىف عهد الرئيس محمد أنور السادات توىل 

  1974  أكتوبر22 – 1971 نوفمرب 11(ثم ) 1971 سبتمرب 7 – 1971 مايو 14(حافظ بدوى.( 

  1978 نوفمرب 3 – 1974 أكتوبر 23(املهندس سيد مرعى.( 

  1983 نوفمرب 4 – 1978 نوفمرب 4(دكتور صوىف أبو طالب.( 

  1984 يونية 22 – 1983 نوفمرب 5(والدكتور محمد كامل ليلة.( 

  1990 أكتوبر 12 – 1987 أبريل 23(ثم ) 1987 فرباير 24 – 1984 يونيه 23(ثم الدكتور رفعت املحجوب.( 

  قـرار حـل املجلـس  عنـدما صـدر) 2011 وحتـى 1990 ديسـمرب 13من (ًوأخريا الدكتور أحمد فتحى رسور
 القياىس ىف رئاسـة املجلـس مسـجال وهو من رضب الرقم)  من القوات املسلحة بعد قيام ثورة يناير3بقرار 

 ً. عاما21

 2012 يونيو 23 االنعقادبدء  (2011 يناير 25محمد سعد الكتاتنى أول رئيس ملجلس الشعب بعد ثورة . د.( 
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 الجزء األول- قاموس التواريخ 

  املؤسسون والرؤساء لجريدة األهرام

  

    

  سليم تقال بك
-8مؤسس األهرام 

1876  

  بشارة تقال بك
-8" السياسة"مدير 

1876  

  جربائيل تقال بك
 1901رئيس التحرير 

  1902إىل 

   مطرانخليل
 1901رئيس التحرير 

  1933-11إىل 

    
  داود بركات بك

 1901رئيس التحرير 
  1933-11إىل 

  أنطون الجميل باشا
-11رئيس التحرير 

  1948-2 إىل 1933

أحمد الصاوى 
  محمد

رائد العمود 
 3/1953الصحفى 

  7/1957إىل 

  عزيز مريزا
-3رئيس التحرير 

  1957-7 إىل 1953

    
 محمد حسنني

  هيكل
رئيس التحرير 
ورئيس مجلس 

 1957-8اإلدارة من 
  1974-2إىل 

  عىل أمني
-2رئيس التحرير 

  1974-5 إىل 1974

محمد عبد القادر 
  حاتم

رئيس مجلس اإلدارة 
-3 إىل 2-1974

1975  

  أحمد بهاء الدين
 1974رئيس التحرير 

  1975-11إىل 
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   الجزء األول-قاموس التواريخ 

    
  إحسان عبد القدوس
رئيس مجلس اإلدارة 

1976- 3 إىل 1975- 12  

  يوسف السباعى
- 3رئيس مجلس اإلدارة 

1978- 18 إىل 1976  

  عىل حمدى الجامل
 1975- 3رئيس التحرير 

1979- 2إىل   

   عبد البارىالـلـهعبد 
رئيس مجلس اإلدارة 

1984- 4 إىل 1979- 12  

  

 

 
 

  إبراهيم نافع
رئيس التحرير من 

 ورئيس 2005 إىل 1979
مجلس اإلدارة من 

  2005 إىل 1984

  صالح الغمرى
رئيس مجلس اإلدارة 

 إىل 2005من يوليو 
2007  

  الـلـهمرىس عطا 
رئيس مجلس اإلدارة 

 إىل 2007من مايو 
  2009يوليو 

  عبد املنعم سعيد. د
رئيس مجلس اإلدارة 

  2009األهرام منذ يوليو 

 
 

  
  أسامة رسايا

رئيس تحرير منذ يوليو 
  2011 إىل 2005

  عبد العظيم حامد
- 4رير من رئيس تح

  2012- 2 إىل 2011

  لبيب السباعى
رئيس مجلس اإلدارة 

 إىل 2011من أبريل 
2/11/2011  

  عبد الفتاح الجباىل
رئيس مجلس اإلدارة 

 2011نوفمرب  20من 
  1/9/2011إىل 

    

  محمد عبد الهادى عالم
رئيس تحرير منذ 

20/2 /2012  

  عبد النارص سالمة
من رئيس تحرير 

8/2/2012  

  لوىلممدوح ا
رئيس مجلس إدارة 

  4/9/2012األهرام من 

  عمر سامى
رئيس مجلس إدارة 
األهرام مؤقت من 

12/9/2013    
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  

  قاموس التواريخ
  

  )2 (الثاىناملجلد 

 كشاف هجاىئ

 باألحداث والقضايا واألشخاص

  

  تأليف محمد حمدى

  مستشار اليونسكو للتوثيق اإلعالمى

  عضو مجلس إدارة جمعية العاملني باألمم املتحدة

  عضو املجمع العلمى املرصى

  رصية للمكتبات واملعلوماتاألمني العام للجمعية امل

  ًمدير مكتبة القاهرة الكربى سابقا

  ًمدير مركز معلومات األهرام سابقا

  ًمدير مركز معلومات جامعة الدول العربية سابقا

  

  

  

  الطبعة األوىل

 م 2014

  تقديم الكاتب الكبري األستاذ محمد حسنني هيكل
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  

  الفهرسة أثناء النرش  بيانات

                          

  .محمد حمدى

؛ تـأليف محمـد نيـة ويوميـات األحـداث، كشـاف هجـاىئجـداول زم: قاموس التـواريخ

  ؛  وتقديم محمد حسنني هيكلحمدى

  .2014:  القاهرة -.1 ط -.محمد حمدى / مج2 -

  ، ) ص563( جداول زمنية ويوميات األحداث 1مجلد)  مج2(

  )ص 677( كشاف هجاىئ باالشخاص واملوضوعات والقضايا 2مجلد 

  .يشتمل عىل بيبليوجرافيات وتراجم

  977:            مكتد

   تراجم- أعالم -3 معاجم       - تاريخ -2   تقاويم   -1

  .العنوان. أ 

   903:     ديوى

      رقم اإليداع 
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   )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  

  

  )الجزء الثاىن(قاموس التواريخ 

   محتوياتقامئة

  ًالكشاف الهجاىئ باألحداث والقضايا واألشخاص مرتبة هجائيا

  رقم الصفحة  

  7  ----------------------------حسنني هيكل   محمداألستاذتقديم 

  9  -------------قواعد إعداد الكشاف الهجاىئ وإرشادات الستخدامه 

  666-13  -------------------- ) ى(إىل حرف ) أ(الكشاف الهجاىئ من حرف 
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  

  تقديم

  محمد حسنني هيكل

 من البحث عنها وتوثيقها ًموقع متميز ىف مجال املعلومات، بدءا" محمد حمدى"لألستاذ 

  .وتسجيلها، فذلك هو العمل الذى تخصص فيه ومارسه باقتدار لسنوات طويلة

، تلك "األهرام"عندما سعدت به عضوا ىف هيئة تحرير " محمد حمدى"وبداية فإننى عرفت 

 حاول املساهمة ىف دفع –السنوات التى شهدت أكرب تجمع صحفى وأدىب وفنى وتكنولوجى 

  . عىل مجرى حركة التنوير والتقدم املتواصلة ىف التاريخ املرصى الحديثموجة جديدة

كانت املعلومات عنرصاً شديد األهمية ىف دعم ومساندة أى فكر متطور، لكن ثورة 

املعلومات كانت التزال ىف بدايتها األوىل، لكنه ما بني الحاجة إىل تدفق للمعلومات غزير، وما بني 

 فإن الجهد اإلنساىن وبدرجة عالية من –وعدا عند بشائره األوىل وسائل لفض رسها ما تزال 

  . كان عليه أن يعوض بإخالص فجوة انتظار حساسة وقلقة–ٍالكفاءة، ومبستوى عال من املسئولية 

وزمالء له كثريون، تكفلوا بجهودهم أن ميألوا الثغرة " محمد حمدى"وهنا دخلت مدرسة 

زايد عىل املعلومات من ناحية، ومن ناحية أخرى انتظار ثورتها  واقع طلب مت–الناشئة بني واقعني 

  !!توفق بني طلب متزايد ووعد يتحرك
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

، فقد كان من حسن الحظ أنه توىل مسئولية "األهرام"خدمة " محمد حمدى"وعندما ترك 

 أن مكتبة القاهرة الكربى، ألنه هناك متكن من إضافة أكدت دوره ىف دنيا املعلومات، ألنه استطاع

  :يجعل املكتبة مزيجا من مقر ونبع

  .مقر لجهد اليتوقف عن البحث

  .ًونبع لفيض قادر دوما عىل الضخ

من قبل، لكنه مل يرض " األهرام"أن يرتك مكتبة القاهرة كام ترك " محمد حمدى"وحان لـ 

 باالبتعاد عن دنيا املعلومات وحيويتها الهادرة كل لحظة، وقد راح يحاول، وأظنه عىل حق،

باإلضافة طول الوقت ( ولكن العمر هو الحياة املتجددة –) بعدد السنني(فالحياة ليست عمراً 

ًمناءا وخصبا ً.(!!  

وأخرياً فهذا العمل املرجعى شاهد صادق عىل مقدرة رجل عىل مواصلة دور اليتوقف، وعىل 

يط املعرفة اهتامم اليخفت نشاطه، وعىل زيادة جديدة وإضافة مفيدة ىف املجال الرئيىس ملح

  .املتسع باستمرار

  

                                                  محمد حسنني هيكل
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  

  قواعد إعداد الكشاف الهجاىئ وإرشادات ألستخدامه

  :النسق العام للكشاف

اسم علم أو شخص أو مكان متبوعا بالحقل الثاىن الخاص باملعلومة ) رأس املوضوع( املدخل :أوالً

اليوم ثم الشهر ثم : (ذاتها مثل املولد أو الوفاة أو الحدث طبقا للرتتيب الزمنى، يتبعه التاريخ

  ).السنة

  :مثال

 )رئيس سوداىن سابق(إبراهيم عبود 

  26/10/1900 مولده -

هيم عبود قائد الجيش السوداىن بالحكومة الربملانية اإلسالمية ونصب  أطاح الفريق إبرا-

 17/11/1958نفسه رئيسا للوزارة وعطل الدستور وحل الربملان وألغى جميع األحزاب السابقة 

  8/9/1983وفاته  -

 تستخدم رؤوس املوضوعات املبارشة كقاعدة أساسية، فعىل سبيل املثال املواد التى تتناول ً:ثانيا

  .ضوع كرة القدم ترد تحت الرأس املبارش كرة القدم وليست رياضةمو

   سايكس بيكو-وليست اتفاقيات ) اتفاقية(سايكس بيكو : ترد:   مثال أخر

ثم االسم األول وباقى االسم ) ،(يوضع اسم العائلة أوال ثم عالمة الفاصلة :  ىف األسامء األجنبية:ثالثا

سياىس، (ينية، ثم تدرج الصفة الدالة العامة أو املهنة مثل متبوعا باسم العائلة بالحروف الالت

  .ثم يتبعها جنسية الشخص) عامل، موسيقار، فنان

  :مثال

 )Liddle Hart, Sir Basil) (بريطاىن مؤرخ عسكرى( ، بازيل هرنىيدل هارتل

  31/10/1895 مولده  -

  30/1/1970 وفاته   -
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  )Lessing) (روائية بريطانية(ليسنج، دوريس 

  29/10/1919 مولدها -

  11/10/2007 فوزها بجائزة نوبل لآلداب -

 تناول القاموس بالتفصيل سري عدد من أبرز رموز ورواد وقيادات العمل السياىس والعلمى ً:رابعا

 مثل  وتاريخ انتاجهاواالبداع الفكرى والفنى واألدىب؛ وقدم تجميعا ألعاملهم ومنجزاتهم

 توفيق الحكيم، سعد زغلول، طه حسني، ، أم كلثوم، الدينحمد بهاءأ ،حسان عبد القدوسإ{

  .}وآخرون ، مصطفى النحاس، محمد عبد الوهاب،العقاد، محمد حسنني هيكل

ذكرت  ، فاململكة املتحدةبهاالدول تحت األشكال التى تشتهر   أواألشخاصتدخل أسامء  ً:خامسا

  . املستعملةمن األشكال االخرى غري اإلحالةمع " بريطانيا"تحت املسمى 

املستخدم لتوجيه الباحث من الشكل غري " أنظر"تستخدم ىف الكشاف اإلحالة التالية وهى  ً:سادسا

  :اىل الشكل املستخدم مثل

  الهاتف

  أنظر

  التليفون

  العقاد 

  أنظر

  عباس محمود العقاد 

إذا  اسم الدولة،، والرياضة تحت اسم املوضوع متبوعا ب، والفنونترد املواد املتصلة بالعلوم ً:سابعا

  :وضوع ىف نطاق جغراىف معني مثلكانت تعالج امل

   مرص-رياضة 

 االحوال االقتصادية،: ن إرتباطها بنطاق دولة محددة مثل املواد التى تستمد خصائصها مأما

 غري ذلك من إىلوالشئون الداخلية  ،لقوات املسلحة، والعالقات، والتجارة الخارجية، واواالحزاب

  :انها ترد تحت اسم الدولة مفرعا منها املوضوع مثلاملوضوعات ف
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

    آثـار-مرص 

   اقتصاد-مرص 

   دساتري-مرص 

 توضع العالقات املتبادلة بني دولتني تحت اسم كل منهام، وذلك فيام عد العالقات مع مص ً:ثامنا

، دون ورودها تحت الدول اآلخرى ويتبع الرتتيب الهجاىئ ىف "فقط"فانها توضع تحت مرص 

  .الفرعى  الدول سواء ىف سياقها االساىس أوأسامء

  :أمثلة

  األمريكية الواليات املتحدة - عالقات -بريطانيا 

   النمسا- عالقات -هولندا 

   أسبانيا- عالقات -مرص 

   إيطاليا- عالقات -مرص 

ىف الرتتيب الهجاىئ أى كان موقعها سواء ىف رؤوس " ال"تحتسب أداة التعريف  ال :تاسعا

  .ىف أسامء العائلة ىف االسم الثاىن أو  أواألوىل األسامءىف  وعات أواملوض

الكلمة أو الدولة أو رأس املوضوع   من االسم أوًإذا كانت جزءا أصليا" ال"ن تحتسب ولك

  }... إلياس – الكوك -  ألسوب – آل جور –أملانيا { :مثل

  

  

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أ
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  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -يخ قاموس التوار

 أ

 آثـار
  18/10/1863 إفتتاح دار الكتب املرصية ببوالق - 
 ق م 300 إكتشاف مدينة من العرص الروماىن -

 1/6/1986باألردن  
 الكشف عن هرم جديد للملك خوفو قرب -

 12/1/1993هرمه بسقارة  
 آثار قبطية

  20/2/1947 افتتاح املتحف القبطى بالقاهرة  -
ارك يفتتح تطوير املتحف القبطى  الرئيس مب-

 8/3/1984وترميم الكنيسة املعلقة  
ـت  ـديقة مرص (آدم، جولـي ـية ـص ـة فرنـس كاتـب

  )ومصطفى كامل
  23/8/1936 وفاتها -

  )Adams) (مؤرخ امريىك(آدمز، هرنى 
  16/2/1838 مولده -
  27/3/1918 وفاته -

الــرئيس الســادس للواليــات (آدمــز، جــون 
  )Adams) (املتحدة

  23/2/1848ه  وفات-
 Arberry) (مسترشق بريطـاىن(آرثر، أربرى 

Arthur( 
  12/5/1905 مولده -
  2/10/1969 وفاته -

  )Aoron) (مفكر فرنىس(آرون، رميون 
  14/3/1905 مولده -
  17/10/1983 وفاته -
  
  
  

 
 

سياىس امرييك ونائب (آل جور، ألربت أرنولد 
  )Al Gore) (الرئيس االمريىك

  31/3/1948 مولده -
 فوز آل جور بجائزة نوبل السالم مناصفة مع -

اللجنة الحكومية للتغريات املناخية التابعة 
  12/10/2007 لالمم املتحدة
سياسـية مرصيـة وكيـل مجلـس (آمال عثامن 

  )الشعب املرصى
  12/2/1934 مولدها -

  )اذاعية مرصية(آمال فهمى 
  4/11/1926 مولد ها -

 )كتاب(آيات شيطانية 
 خمينى يحل دم الـلـهىن آية  الزعيم اإليرا-

سلامن ) الهندى األصل(الكاتب اإلنجليزى 
رشدى بسبب كتابه آيات شيطانية ويرصد 

  14/2/1989  مالية ملن يقتلهمكافأة
 إيران تخفض مستوى التمثيل الدبلوماىس مع -

بريطانيا بعد صدور كتاب سلامن رشدى آيات 
  7/3/1989شيطانية  

  )يم إيراىنزع( محمد خمينى الـلـهآية 
  17/5/1900 مولده -
  16/1/1979 عودته من باريس إىل إيران   -
  2/6/1989 وفاته -

  )ابن محمد عىل(إبراهيم باشا واىل مرص 
 اصدر إبراهيم باشا امره إىل الجيش ببدء -

ًالجالء عن الشام تنفيذا ملعاهدة لندن  
29/12/1840 

 2/9/1848 بدء توليه عىل مرص  -
  10/11/1848اما   ع59 وفاته عن -

إبراهيم  آثــار
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  )كاتب ورواىئ مرصى(إبراهيم أصالن 
  3/3/1935 مولده -
  7/1/2012 وفاته -

شيخ الجراحني ووزير الصحة (إبراهيم بدران 
  )املرصى األسبق

  27/10/1924 مولده -
  )مملوك مرصى(إبراهيم بك 

 إندالع القتال ىف الجيزة بني املامليك املنقسمني -
هيم بك والثاىن إىل فريقني األول بقيادة إبرا

  24/1/1784بقيادة مراد بك 
أمـني عـامل االجـتامع (اهيم بيومى مـدكور إبر

 )عام مجمع اللغة العربية
  1/4/1902 مولده -
  5/12/1995 وفاته -

 )أمني مجمع اللغة العربية(إبراهيم الرتزى 
  16/7/2001 وفاته -

 )مطرب مرصى(إبراهيم الحجار 
  4/9/2000 وفاته -

وخبـري  سـياىس(بد الـرحمن إبراهيم حلمى ع
 )تخطيط  مرصى دوىل

  5/1/1919 مولده -
  26/3/1989 وفاته -

  )قائد مينى(إبراهيم الحمداىن 
  إنقالب ىف اليمن الشامىل بقيادة العقيد -

إبراهيم الحمداىن ضد الرئيس عبد الرحمن 
  13/6/1974األرياىن  

  12/10/1977 اغتياله -
  )مطرب مرصى(إبراهيم حمودة 

  16/1/1986 وفاته -
  
  
  
  

سياىس مرصى ومهنـدس (إبراهيم زىك قناوى 
  )ووزير الرى ورئيس هيئة السد العاىل

  28/2/1901 مولده -
  5/4/1999   وفاته-

مفكــر واقتصــادى (إبــراهيم ســعد الــدين 
  )مرصى

  18/9/2008 وفاته -
ــيس (إـبــراهيم ـســعده  ـصــحفى مرصى ورـئ

  )مؤسسة اخبار اليوم األسبق
  3/11/1937 مولده -

  )خبري االقتصاد املرصى(براهيم شحاته إ
  19/8/1937 مولد -
 2001/   / وفاته    - 

  )ملحن ومغنى مرصى(إبراهيم شفيق 
  26/1/1896 مولده -
  11/4/1966 وفاته  -

سياىس مرصى ورئيس حـزب (إبراهيم شكرى 
  )العمل

  22/9/1916 مولده  -
 5/8/2008 وفاته   -

  )ىسياىس فلسطينأديب و(إبراهيم طوقان 
  2/5/1941 وفاته -

  

ـد الـقـادر اـملـازىن  ـراهيم عـب  ـشـاعر وـصـحفى(إـب
 )مرصى

  9/8/1889 مولده -
  10/8/1949 وفاته -

ــ ــدالهادىإـب ــيس وزراء مرص  ( راهيم عـب رـئ
 )األسبق

  18/2/1994 وفاته  -

إبراهيم  إبراهيم 
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 ) صحافة مرصىأستاذ(إبراهيم عبده 
  13/8/1986 وفاته  -

 )رئيس سوداىن سابق(إبراهيم عبود 
  26/10/1900لده   مو-
 اطاح الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش -

 السوداىن بالحكومة الربملانية االسالمية ونصب
نفسه رئيسا للوزارة وعطل الدستور وحل 

الربملان والغى جميع االحزاب السابقة   
17/11/1958 

  8/9/1983 وفاته  -
  )شاعر مرصى(إبراهيم عيىس 

  19/2/1927 مولده -
 1/12/2000 وفاته  -

 )سياىس وفدى مرصى(إبراهيم فرج 
  23/8/1994 وفاته  -

 )خبري التنمية البرشية(إبراهيم الفقى 
  5/8/1950 مولده -
 أول من أدخل علوم التنمية البرشية ىف العامل -

  العرىب
  10/2/2012 وفاته ىف حريق مبنزله مبدينة نرص -

  )مطرب وملحن مرصى(إبراهيم القباىن 
  17/10/1927 وفاته  -

 )صحفى مرصى(إبراهيم املرصى 
  13/10/1976 وفاته  -

أســتاذ الرتبيــة دكتــور و(اوع إبــراهيم مطــ
  )مرصى

  8/3/1923 مولده  -
  )ديب مرصىأ(إبراهيم املويلحى 

  29/1/1906وفاته   -
  
  
  
  

 )شاعرو طبيب مرصى(إبراهيم ناجى 
  31/12/1898 مولده  -
  24/3/1953 وفاته  -

ــافع  ــراهيم ـن ــب صـــحفى مرصى (إـب ونقـي
  ) األسبقالصحفيني ورئيس تحرير األهرام

  11/1/1934 مولده -
ـب  ـراهيم نجـي ـياحة (إـب ـر الـس ـياىس ووزـي ـس

  )املرصى األسبق
  6/3/1989 وفاته  -

ــراهيم نـصــحى  ــاريخ املرصى (إـب ــتاذ الـت اـس
 )ورئيس الجمعية التاريخية

  12/5/1907    مولده-
  )زعيم وعسكرى سورى(إبراهيم هنانو 

  21/11/1935 وفاته   -
ـورداىن  ـراهيم اـل ـب وـصـحفى (إـب ـب وكاـت ادـي

  )مرصى
  12/11/1919 مولده  -
 1/2/1991 وفاته   -

 )الكاـتـب املرسـحـى الرنويـجـى(هرنـيـك  ،إبـسـن
)Ibsen(  

  20/3/1828 مولده  -
  23/5/1906 وفاته  -

  

 ,Abel( )مـسـترشق بلـجـيىك(اـبـل، أرماـنـد 
Armand (  

  11/6/1903 مولده  -
  31/5/1973 وفاته  -

 الـلـه محمد بن عبدالـلـه بطوطه، أبو عبد ابن
  )رحالة عرىب(بن إبراهيم اللواىت الطنجى 

  24/2/1304 مولده بطنجة باملغرب  -

ابن بطوطه  إبراهيم
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 أبو محمد عىل بن أحمد بن سعيد ابن حزم،
  )امام وفقيه(

  7/11/994  مولده ىف قرطبة بأسبانيا-
  7/11/1063 وفاته  -

  )فيلسوف عرىب(عبد الرحمن  ابن خلدون،
  م27/5/1332= هـ 732 أول رمضان  مولده- 
  م16/3/1406=   هـ 808 رمضان 26 وفاته - 

ـد ـن رـش ـد اـب ـن أحـم ـد ـب ـد محـم ـو الولـي ، أـب
  )الفيلسوف وعامل االجتامع العرىب(

  10/12/1126 مولده -
  11/2/1198 وفاته -

 بـن الـلــه، أبو عىل الحسني بن عبد ابن سينا
امللقـب فيلسـوف اسـالمى و(الحسن بن عىل 

  )رئيسبالشيخ ال
  8/8/980 مولده -
  1037/  / وفاته    -

 )شاعر مرصى(ابن سيناء امللك 
  10/2/1211 وفاته  -

 اديـب اسـالمى ومؤلـف العقـد(ابن عبد ربـه 
  )الفريد

  29/11/860 مولده   -
صــوىف  مفكــر( محيــى الــدين ابــن عــرىب،

  )سالميا
  م7/8/1165=   هـ 560 رمضان 27 مولده - 
  م16/11/1240=هـ 638 ربيع الثاىن 28 وفاته - 

ـيس ـن النـف ـىل  ،اـب ـال ـع ـو الـع ـدين أـب ـالء اـل ـع
  )مرصى عامل وطبيب عرىب(القرىش 

  1210/   / مولده   -
  1288/  / وفاته    -

  
  
  
  

ـيس - ـن النـف ـرىب اـب ـامل الـع ـرب الـع ـاف ـق  اكتـش
 1/9/1991رشيد مبحافظة البحرية   مبدينة

  )رياىض وفلىك مرصى(عىل  ابن يونس،
  31/5/1009 وفاته  -

املوسيقار واملهندس املعامرى (أبو بكر خريت 
  )وأول عميد للكونرسفتوار املرصى

  27/4/1911 مولده -
  5/10/1963 وفاته  -

  )ممثل مرصى(أبو بكر عزت 
  27/2/2006 وفاته  -

  )السورىالرائد املرسحى (بو خليل القباىن أ
  15/1/1903 وفاته  -

  )صحفى مرصى(أبو الخري نجيب 
  7/4/1983) دث سيارةىف حا( وفاته  -

  )مرصىكاتب مرسحي (أبو السعود االبيارى 
  18/3/1979 وفاته  -

 )مدينة مرصية(أبو سنبل 
 افتتح الرئيس حسنى مبارك مرشوع تطوير -

معبدى رمسيس الثاىن ونفرتيتى ىف مدينة أبو 
  23/12/2001سنبل ىف جنوب مرص  

 )طبيب مرصى(أبو شادى الروىب 
  5/3/1925 مولده -

  

ناـئـب مبجـلـس الـشـعب ( الـعـز الحرـيـرى أـبـو
  )املرصى عن دائرة غرب االسكندرية

  2/6/1946 مولده -
 ينتمى إىل حزب التجمع الذى اختلف معه -

وساهم بعد الثورة ىف تأسيس حزب التحالف 
  الشعبى االشرتاىك

  
  
  
  
  

أبو العز  ابن خلدون
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 وقدم  مجلس الشعب أشتبك مع أحمد عز ىف-
 عدة استجوابات كشفت عن استيالئه هضد
 املحتكر رشكة حديد الدخيلة ليصبح عىل

  األول للحديد
  )مطرب وملحن مرصى(أبو العال محمد 

  8/8/1878 مولده -
 5/1/1927 وفاته  -

ـو ـطفى أـب ـىل مـص ـة ( ـع ـام للجبـه ـني الـع األـم
  )الشعبية لتحرير فلسطني

  27/8/2001 إغتالته إرسائيل ىف -
 )شاعر عرىب(أبو فراس الحمداىن 

  4/4/968 وفاته  -
 )شاعر تونىس(قاسم الشاىب أبو ال

  24/2/1909 مولده -
  9/10/1934 وفاته  -

  أبو نظارة
   انظر          

  يعقوب صنوع    
  أبوالهول

 إكتشاف تعامد الشمس مرتني كل عام عىل -
 وجه متثال أبوالهول مبنطقة أهرامات الجيزة

7/3/1998 
  )دكتور مرصى(أبو الوفا التفتازاىن 

  14/4/1930 مولده -
  )صوىف مرصى(وفا الرشقاوى أبو ال

  7/5/1879 مولده -
  13/6/1961 وفاته  -

 )مركبة فضاء امريكية(ابوللو 
 األمريكية حول 6 إطالق رواد مركبة أبوللو -

  16/4/1959القمر  
  
  
  

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخها -
 رواد إىل مدارها حول القمر 3به ) 8ابوللو(

21/12/1968  
 9 املتحدة تطلق مركبة الفضاء أبوللو الواليات-

  2/3/1969إىل القمر  
 نزول أول إنسان عىل سطح القمر من مركبة -

 رائد الفضاء األمريىك(الفضاء األمريكية أبوللو 
  20/7/1969)  نيل أرمسرتونج

إىل األرض بعد ) 11أبوللو ( عودة رواد فضاء -
رحلة ناجحة حققت الهبوط عىل سطح القمر 

24/7/1969  
 إىل 12 وصول مركبة الفضاء األمريكية ابوللو-

 19/11/1969سطح القمر  
تنطلق " 13أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية -

 11/4/1970للفضاء بروادها الثالثة  
) 14أبوللو ( الواليات املتحدة تطلق للفضاء-

31/1/1971  
 دافيد سكوت وجيمس) 15أبوللو (رائد الفضاء  -

سطح القمر ويتجوالن أيروين يهبطان عىل 
  30/7/1971 بعربة

 رواد 3 مركبة الفضاء األمريكية أبوللو وعليها -
يلتحمون بسكاى الب ويدوران حول األرض 

25/5/1973  
تهبط " 16أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية -

 20/4/1974فوق سطح القمر 
 إطالق مركبة الفضاء األمريكية أبوللو ىف وقت -

ة الفضاء السوفيتية واحد مع إطالق سفين
  15/7/1975 "سويوز"
  

  )رئيس نيجريى(إبيوال، منصور 
  السطات العسكرية ىف نيجرييا تعتقل الرئيس -

  24/6/1994املنتخب منصور أبيوال  
  7/7/1998 وفاته  -

إبيوال  أبو العال
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  )زعيم ورئيس ترىك(، مصطفى كامل أتاتورك
  12/3/1880 مولده -
وات  هزمية قوات الحلفاء ىف جاليبوىل أمام ق-

  8/1/1916أتاتورك 
 بدء ثورة مصطفى كامل أتاتورك ىف تركيا بعد -

 5/8/1919هزميتها ىف الحرب العاملية األوىل  
 انتخاب مصطفى كامل اتاتورك رئيس -

  11/9/1919للحكومة الرتكية املؤقتة 
 عقد معاهدة سيفر بني تركيا والدول الغربية -

قطعت اجزاء كبرية من تركيا وثار عليها (
  10/8/1920 )تاتوركأ

  11/9/1922 قوات اتاتورك تدخل انقرة -
 حكومة مصطفى كامل اتاتورك القومية تعلن -

  6/10/1923الجمهورية الرتكية  
 إعالن جمهورية تركيا برئاسة كامل اتاتورك -

عىل أنقاض الدولة العثامنية ) العيد القومي(
  29/10/1923) املنهارة

ل الدين عن  مصطفى كامل آتاتورك يعلن فص-
الدولة ىف تركيا ويلغى الخالفة العثامنية 

  3/3/1924ويعلن الجمهورية الرتكية  
 10/11/1938 وفاته  -

 )مارتيةإصحيفة (اإلتحاد 
 بدء صدور صحيفة اإلتحاد بدولة االمارات -

  29/10/1969)  اسبوعية( العربية املتحدة
 إتحاد اإلذاعات األوروبية

حاد اإلذاعات األوربية  توقيع اتفاقية إنشاء إت-
12/2/1950  

 ذاعات العربيةإتحاد اإل
  15/10/1955 انشاء إتحاد االذاعات العربية  -

  
  
  
  

 إتحاد اإلذاعة والتلفزيون املرصى
 الرئيس جامل عبد النارص يصدر قرارا بإنشاء -

  13/8/1970إتحاد اإلذاعة والتليفزيون املرصى  
 اإلتحاد االشرتاىك العرىب

  بد النارص قيام اإلتحاد اإلشرتاىك العرىب أعلن  ع-
2/7/1962  
 صدور القانون األسايس لإلتحاد االشرتايك العرىب -

8/12/1962  
 اإلتحاد االشرتاىك املرصى

  2/11/1957 تاسيس اإلتحاد االشرتاىك مبرص  - 
تار أنور  اللجنة املركزية لإلتحاد االشرتاىك تخ-

  لعبد النارصًالسادات رئيسا ملرص خلفا
5/10/1970  

 اإلتحاد االفريقى
 إعالن اإلتحاد اإلفريقى وإنتهاء منظمة الوحدة -

  9/7/2002اإلفريقية  
برشم ) 11( إنعقاد قمة اإلتحاد اإلفريقى -

 53حرضها (الشيخ بجمهورية مرص العربية 
رئيس دولة وحكومة وبحثت األزمة الغذائية 

وإتخاذ الخطوات إنشاء حكومة اإلتحاد العاملية 
 وإقامة الواليات املتحدة اإلفريقية إلفريقىا
)  2008 أول يوليو -  يونيه29من رشم الشيخ (

29/6/2008  
 إتحاد اإلمارات العربية

الخليج ( إعالن قيام إتحاد اإلمارات العربية -
  )العريب

27/2/1968  
  وروبا للحديد والصلبأإتحاد 

  18/4/1951  إنشاء إتحاد أوربا للحديد والصلب- 

إتحاد  أتاتورك
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  اد االوروىباإلتح
رئيس وزراء ) Schuman( وفاة روبري شومان -

 عاما وهو أحد مؤسىس 77فرنسا األسبق عن 
  4/9/1963اإلتحاد االوروىب 

  رومانو برودى يتوىل رئاسة املفوضية األوربية-
5/5/1999  

  اإلتحاد الربملاىن العرىب
   بدء أعامل اإلتحاد الربملاىن العرىب ىف دمشق-

15/5/1996  
 تانزانياإتحاد 

) تانجانيقا، زانزيبار، مبباال( يوم إتحاد تانزانيا -
26/4/1964  

  إتحاد الجمهوريات العربية املتحدة
 قيام إتحاد الجمهوريات العربية املتحدة  -

1/9/1971  
 إعالن دستور إتحاد الجمهوريات العربية ىف -

 - األسد- السادات(طرابلس بتوقيع الرؤساء 
  20/8/1971)  القذايف

 حاد جنوب افريقياإت
  20/9/1909 صدور دستور إتحاد جنوب افريقيا - 
  31/5/1910 تكوين إتحاد جنوب إفريقيا   -

  إتحاد الجنوب العرىب
 عدن تنضم إلتحاد الجنوب العرىب  -

16/8/1962  
 إتحاد الحفاظ عىل الحياة الربية

 تأسيس أول إتحاد للحفاظ عىل الحياة الربية -
  5/3/1991ىف الوطن العرىب  

  إتحاد دول املغرب العرىب
  10/6/1988 إعالن قيام إتحاد املغرب العرىب - 
بني ليبيا وتونس ( قيام إتحاد املغرب العرىب -

  17/2/1989)  والجزائر واملغرب وموريتانيا
  
  

 "الفيفا"اإلتحاد الدوىل لكرة القدم 
) الفيفا( تأسيس اإلتحاد الدوىل لكرة القدم -

21/5/1904  
    لسوفيتىاإلتحاد ا
   انظر          

  روسيا    
  اإلتحاد السويرسى

  )العيد القومى( تأسيس اإلتحاد السويرسى -
1/8/1291  

 إتحاد الصناعات املرصية
  تأسيس إتحاد الصناعات املرصية ىف -

  األسكندرية
4/6/1922  

 اإلتحاد الفيدراىل إلتحاد الجنوب الغريب
 الغرىب تكوين اإلتحاد الفيدراىل إلتحاد الجنوب -

11/2/1959  
 اإلتحاد القبطى العام

  20/5/1920 تأليف اإلتحاد القبطى العام ىف مرص  - 
  اإلتحاد القومى املرصى

  28/5/1957 صدور قرار تشكيله  -
  إتحاد الكتاب السوفيتى

 إتحاد الكتاب السوفيت يطرد الكسندر - 
وحكومتها تطرده ( من عضويته سولجنستني

  12/11/1969)  امن موسكو ويهاجر إىل امريك
 إتحاد الكتاب املرصى

  17/2/1975 إنشاء إتحاد الكتاب ىف مرص  -
 إتحاد ماليزيا

  31/7/1962 اعالن قيام إتحاد ماليزيا املوسع  - 
، بورنيو سنغافورة( قيام إتحاد ماليزيا -

  16/9/1963) ، ساراواكالشاملية، صباح،املاليو

إتحاد  اإلتحاد
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 إتحاد املرأة الفلسطينية
  15/8/1965ملرأة الفلسطينية  تأسيس إتحاد ا-

 إتحاد املاليو
  31/8/1957 إستقالل إتحاد املاليو -

 اإلتحاد النساىئ املرصى
  16/3/1923 تأسيسه برئاسة هدى شعراوى -

 اإلتحاد الهاشمى
 تحاد الهاشمى بني العراق واألردن حل اإل-

2/8/1958  
ـون ـن أتشيـس ـر(، دـي ـات  وزـي ـة الوالـي خارجـي

  )Atchison) (1953 -1949املتحدة 
  11/4/1893 مولده -
  12/10/1971 وفاته  -

 إتصاالت سلكية والسلكية
 )Bell) (مخرتع التليفون( مولد جراهام بل -

3/3/1847  
 أول إستعامل لتليفون عىل مسافات طويلة -

  24/3/1883 )ترنك(
 اإلنتهاء من توصيل أول كابل تليفون عرب -

  5/8/1866املحيط األطلنطى  
تصال تليفوىن عرب املحيط الهادى  إمتام أول إ-

) بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان(
27/7/1915  

) BELL( وفاة مخرتع التليفون جراهام بل -
2/8/1922  

ً إبتكار اليابان تليفونا متنقالً للجيب   -
28/4/1982  

  اإلتفاق الودى الربيطاىن الفرنىس
  توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا-

يم النفوذ بينهام ىف مرص بخصوص تقس
  8/4/1904 ومراكش

  
  

    إتفاقية
   انظر          

  معاهدة    
  )ناقد مرسحى امريىك(أتكينون، بروكىس 

  15/1/1984)   سنة89( وفاته  عن -
 )مركبة فضاء امريكية(أتالنتيس 

 عودة مكوك الفضاء األمريىك أتالنتيس إىل -
  8/5/1989 األرض

 تجسس أورىب وهبوط املكوك  إطالق أول قمر-
  7/7/1995أتالنتس لألرض 

) 1945(رئيس وزراء بريطانيا (، كليمنت اتىل
ــاىن ــامل الربيـط ــزب الـع ــيس الـح ) 1935 ورـئ

)Attlee(  
  8/10/1967 وفاته  -

  )Attwood) (صحفى امريىك(اتوود، ويليام 
  14/7/1919 مولده -

 )مدينة يونانية(اثينا 
 ا واالكرديدل استيالء األتراك عىل أثين-

5/6/1827  
 إفتتاح الدورات األوليمبية األوىل الجديدة ىف -

  6/4/1896 أثينا
  الحلفاء يسرتدون العاصمة اليونانية اثينا-

13/10/1944  
  

 أثيوبيا
  5/5/1941 إستقالل أثيوبيا  -
 انقالب عسكرى ىف أثيوبيا يطيح باالمرباطور -

  12/9/1974هيالسالىس 
 22/3/1975ثيوبيا   إلغاء امللكية ىف أ-
 إنهيار حكم مانجستو بأثيوبيا وتوىل زيناوى -

  29/5/1991الحكم 

أثيوبيا  إتحاد
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  إريرتيا- عالقات-أثيوبيا
  األمم املتحدة تضع إريرتيا تحت وصاية أثيوبيا-

1/12/1950  
 24/5/1993 إعالن إستقالل إريرتيا عن أثيوبيا  -
 وأثيوبيا بسبب اريرتيا الحرب بني اشتعال  -

  5/6/1998هم عىل الحدود  نزاع بين
  انطاكيا- عالقات-أثيوبيا

  9/5/1936 أنطاكيا تضع أثيوبيا تحت وصايتها  -
  ايطاليا- عالقات-أثيوبيا

تعقد مع أثيوبيا معاهدة صداقة   إيطاليا-
  2/8/1928 عاما  20مدتها 

توقع معاهدة صداقة مع أثيوبيا   إيطاليا-
2/10/1928  

 2/10/1935ألثيوبيا   غزو إيطاليا-
  الصومال- عالقات-أثيوبيا

 توقيع إتفاق بني أثيوبيا والصومال إليقاف -
الحرب ىف منطقة أوجادين التى بدأت منذ 

  1977عام 
3/4/1968  

  مرص-أجازات
 اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بإعتبار يوم -

يناير اجازة رسمية لكل الدولة مبناسبة عيد  7
  17/12/2002امليالد املجيد  

  إيران-انبأج
 بداية ازمة الرهائن االمريكيني ىف إيران  -

12/11/1979  
 محاولة أمريكية فاشلة بحملة إلنقاذ الرهائن -

ورى ثاألمريكني الذين احتجزهم الشباب ال
اإليراىن ىف مبنى السفارة األمريكية ىف طهران 

  24/4/1980) 1رقم  الصحراء(
  
  
  

   الصني-أحجار كرمية
ر كريم ىف العامل ىف الصني  إستخراج أكرب حج-

11/4/1984  
   بالواليات املتحدة2001 سبتمرب11أحداث 

سوء كارثة ىف تاريخ الواليات أوقوع " الثالثاء "-
هجامت انتحارية (املتحدة األمريكية 

، بالطائرات عىل مركز التجارة العاملى بنيويورك
ووزارة الدفاع البنتاجون ىف واشنطن، مقتل 

لدوائر السياسية واالقتصادية االالف وشلل ىف ا
  11/9/2001وحركة الطريان 
 )مؤرخ واديب فلسطينى(إحسان عباس 

  2/12/1920 مولده -
اديب (إحسان عبدالقدوس 

  )وصحفى مرصى
)1/ 1 /1919 - 12/1 /

1990(  
 هو ابن السيدة روز اليوسف اللبنانية املولد -

َواملرىب وتركية االصل وهي ُمؤسسة مجلة روز  ِ َ
أما والده محمد . ف ومجلة صباح الخرياليوس

ويعترب . ومؤلفا عبد القدوس فقد كان ممثال
إحسان من أوائل الروائيني العرب الذين 
تناولوا يف قصصهم الحب البعيد عن العذرية 

  .وتحولت أغلب قصصه إىل أفالم سينامئية
  وميثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية -

 إذ نجح يف الخروج متميزه يف الرواية العربية،
من املحلية إىل حيز العاملية وترجمت معظم 

  .رواياته إىل لغات اجنبية متعددة
نشأ يف بيت جده لوالده الشيخ رضوان والذى  "- 

  تعود جذوره إىل قرية الصالحية محافظة 
  

سـانإح  أثيوبيا
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الرشقية وكان من خريجي الجامع األزهر 
ويعمل رئيس كتاب باملحاكم الرشعية وهو 

ًحكم ثقافته وتعليمه متدين جدا وكان ب
يفرض عىل جميع العائلة االلتزام والتمسك 
بأوامر الدين وأداء فروضه واملحافظة عىل 

ويف الوقت نفسه كانت والدته  "التقاليد
 السيدة روز اليوسف سيدة الفنانة والصحفية

متحررة تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية 
ء واألدباء وسياسية يشرتك فيها كبار الشعرا

وكان ينتقل وهو "والسياسيني ورجال الفن 
طفل من ندوة جده حيث يلتقي بزمالك من 
علامء األزهر ويأخذ الدروس الدينية التي 

يجد نفسه . ارتضاها له جده وقبل أن يهضمها
ًيف أحضان ندوة أخرى عىل النقيض متاما ملا 

  "إنها ندوة روز اليوسف.. كان عليه
رسة خليل آغا بالقاهرة  درس إحسان يف مد-

م، ثم يف مدرسة فؤاد األول 1931 -1927
م، ثم التحق بكلية 1937 -م1932بالقاهرة 

 .الحقوق بجامعة القاهرة
م 1942 وتخرج إحسان من كلية الحقوق عام -

ًوفشل أن يكون محاميا ويتحدث عن فشله 
ًكنت محاميا فاشالً ال أجيد : "هذا فيقول

داري فشيل يف املناقشة والحوار وكنت أ
املحكمة إما بالرصاخ واملشاجرة مع القضاة، 
وإما باملزاح والنكت وهو أمر أفقدين تعاطف 
القضاة، بحيث ودعت أحالمي يف أن أكون 

ًمحاميا المعا ً. 
 توىل إحسان رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، -

وهي املجلة التي أسستها أمه وقد سلمته 
ياته، وكانت رئاسة تحريرها بعد ما نضج يف ح

إلحسان مقاالت سياسية تعرض للسجن 
واملعتقالت بسببها، ومن أهم القضايا التي 
  طرحها قضية األسلحة الفاسدة التي نبهت 

  

الرأي العام إىل خطورة الوضع، وقد تعرض 
إحسان لالغتيال عدة مرات، كام سجن بعد 
الثورة مرتني يف السجن الحريب وأصدرت مراكز 

 .دامهًالقوى قرارا بإع
 بالرغم من موقفه تجاه اتفاقية كامب ديفيد -

ًإال أنه يف قصصه كان متعاطفا مع اليهود كام 
 ال ترتكوين"و" كانت صعبة ومغرورة: "قصصيف 

  "هنا وحدي
  تكرميه

 جامل عبد النارص منحه الرئيس املرصي األسبق - 
 .وسام االستحقاق من الدرجة األوىل

ني محمد حس منحه الرئيس املرصي األسبق -
 .  وسام الجمهوريةمبارك

 .1989 سنة جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب -
 جوائزه

دمي ودموعي : " الجائزة األويل عن روايته-
 .1973يف عام " وابتسامايت

الرصاصة "وايته  جائزة أحسن قصة فيلم عن ر-
 ".ال تزال يف جيبي

  

 قصص
 .مل يكن ابدا لها •
 .1948صانع الحب، دار روز اليوسف،  •
 .1949بائع الحب، دار روز اليوسف،  •
 .1952النظارة السوداء، دار روز اليوسف،  •
 . 1954أنا حرة، دار روز اليوسف،  •
 .1954أين عمري، دار روز اليوسف،  •
 .1955 الوسادة الخالية، دار روز اليوسف، •
 . 1955الطريق املسدود، دار روز اليوسف،  •
 . 1957ال أنام، دار روز اليوسف،  •
 . 1957يف بيتنا رجل، دار روز اليوسف،  •
 . 1958يشء يف صدري، دار روز اليوسف،  •

إحسـان  إحسـان
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 .1959عقيل وقلبي، دار روز اليوسف،  •
 .1959منتهى الحب، دار روز اليوسف،  •
 .1959البنات والصيف، دار روز اليوسف،  •
الشمس، الرشكة القومية للتوزيع، ال تطفئ  •

1960 . 
 . 1961زوجة أحمد، دار روز اليوسف،  •
 .1961شفتاه، الرشكة العربية،  •
 . 1962ثقوب يف الثوب األسود، كتبة مرص،  •
 .1962برئ الحرمان، الرشكة العربية،  •
 .1962ال ليس جسدك، الرشكة العربية،  •
 . 1963ال يشء يهم، الرشكة العربية،  •
يون، جزءان، الرشكة العربية، أنف وثالث ع •

1964 . 
 .1965بنت السلطان، مكتبة مرص،  •
 .1967سيدة يف خدمتك، دار املعارف،  •
علبة من الصفيح الصدئ، دار املعارف،  •

1967. 
النساء لهن أسنان بيضاء، أخبار اليوم،  •

1969. 
، دار الرائد  دمي ودموعي وابتسامتي •

 .1972 ،  العريب
أرقص، دار ال أستطيع أن أفكر وأنا  •

 .1973الرشوق، 
الهزمية كان اسمها فاطمة، دار املعارف،  •

1975. 
الرصاصة ال تزال يف جيـبي، دار الرشوق،  •

1977. 
  ، دار املعارف،  العذراء والشعر األبيض •

1977. 
خيوط يف مرسح العرائس، أرجوك خذين يف  •

هذا الربميل وعاشت بني أصابعه، الهيئة 
 .1977املرصية العامة للكتاب، 

  

حتى ال يطري الدخان، أقدام حافية فوق  •
 . 1977البحر، الهيئة املرصية، 

 . 1977ونسيت أين امرأة، دار املعارف،  •
الراقصة والسيايس وقصص أخرى، الهيئة  •

 .1978املرصية، 
ال ترتكوين هنا وحدي، روز اليوسف،  •

1979 . 
  آسف مل أعد أستطيع، مكتبة مرص،  •

1980. 
معك، روز اليوسف، يا ابنتي ال تحرييني  •

1981. 
زوجات ضائعات، الهيئة العامة للكتاب،  •

 .قصص طويلة. 1981
، مكتبة مرص، الـلـهالحب يف رحاب  •

 .قصص. 1986
  

 روايات
لن أعيش يف جلباب أيب، مكتبة غريب،  •

1982. 
 .1982يا عزيزي كلنا لصوص، مكتبة غريب،  •
وغابت الشمس ومل يظهر القمر، مكتبة  •

 .1983، غريب
لورد وأنف ال تشم، مكتبة غريب، رائحة ا •

1984. 
 .1984ومضت أيام اللؤلؤ، مكتبة غريب،  •
 .1984لون اآلخر، مكتبة غريب،  •
 .1984الحياة فوق الضباب، مكتبة مرص،  •
  

 مقاالت
عىل مقهى يف الشارع السيايس، دار  •

 .1980 -1979املعارف، 
خواطر سياسية، عبد املنعم منترص،  •

1979. 
ملرصي الحديث، أيام شبايب، املكتب ا •

1980.  

إحسـان  إحسـان
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 خواطر
ًبعيدا عن األرض، القاهرة، الهيئة املرصية،  •

 .من األدب السيناميئ. 1980
ًأنظـر أيضـا طـوارىء  ( مرص-االحكام العرفية

 ")حالة"
 أنور السادات يؤلف وزارته الثانية، وإلغاء -

  14/5/1980األحكام العرفية  
  أحالف عسكرية

ضد  ا وأسبانيا إنعقاد حلف مشرتك بني إنجلرت-
  14/1/1809فرنسا 
 )مطربة مرصية(احالم 

  17/5/1997 وفاتها  -
ـه  ـراهيم الفقـي ـد إـب ـب (أحـم ـب والكاـت االدـي

  )املرسحى الليبى
  28/12/1942 مولده -

سـياىس مرصى ووزـيـر (أحمـد أبـو إـسـامعيل 
  )املالية األسبق

  24/3/1915 مولده -
 قاـئـد عـسـكرى) (املـشـري(أحـمـد إـسـامعيل ـعـىل 

املسـلحة ير الحربية وقائد القوات  وز)مرصى
ـوبر  ـان ـحـرب أكـت ـدير1973اـب ـابرات  وـم  املـخ

  1971العامة املرصية 
  14/10/1917 مولده -
  25/12/1974 وفاته  -

 )كاتب مرصى(أحمد األلفى عطية 
  18/7/1908 مولده -
   29/11/1965 وفاته  -

  )ديب مرصىأ(أحمد أمني 
  1/10/1886 مولده -
  30/5/1954 وفاته  -

  
  
  

 )مخرج مرصى(أحمد بدرخان 
   18/9/1909 مولده -
اخرج افالم ام كلثوم ومعظم افالم فريد  -

  االطرش وفيلمى مصطفى كامل وسيد درويش
  23/8/1969 وفاته  -

 )سياىس وعسكرى مرصى(أحمد بدوى 
 مرصع وزير الحربية املرصى أحمد بدوى -

ىف حادث سقوط (ومجموعة من قادة الجيش 
  )طائرة

2/3/1981  
 1962مـن  ()رئـيس جزائـرى(ال لأحمد بن بي

 )1965إىل 
 السلطات الفرنسية تنزل طائرة تحمل أحمد -

ال قائد جيش التحرير الجزائرى وأربعة لبن بي
من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك ىف طريقهم 
اىل الرياض وتعتقلهم ىف باريس ليظلوا 

  22/10/1956محتجزين خمسة اعوام  
 ورفاقه  ال بالقاهرة بن بيل إستقبل عبد النارص-

31/3/1962 
 يقود متردا ضد الوبن بيل( إستقالل الجزائر -

  1/7/1962)  الحكومة
  2/8/1962 يتوىل السلطة ىف الجزائر  ال بن بيل-
 إجتامع جامل عبد النارص بالقاهرة بأحمد بن -

 18/5/1963ال ألول مرة بعد إنتخابه  لبي
ارف الرئيس  اجتامع عبدالنارص بعبدالسالم ع-

ال الرئيس الجزائرى لالعراقى وأحمد بن بي
  8/9/1964 باالسكندرية

ال رئيس جمهورية الجزائر ل  تنحية أحمد بن بي-
 19/6/1965وتعيني هوارى بومدين خلفا له  

  11/4/2012 وفاته  -

أحمد بن بيلال  االحكام
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 )مؤسس الدولة الطولونيـة(أحمد بن طولون 
  )884 – 868من ( سنة 16حكم مرص 

   م20/9/835=هـ 220ضان  رم23 مولده -
   م10/5/884=هـ 270 ذو القعدة 10 وفاته -

 )صحفى وكاتب مرصى(أحمد بهاء الدين 
  11/2/1927 مولده -

ولد يف محافظة أسيوط 
  .1927عام 

 تخرج يف كلية الحقوق 
بجامعة فؤاد األول 

) جامعة القاهرة حاليا(
   1946عام 

ي  كان أول من هاجم سياسة االنفتاح االقتصاد-
يف عهد السادات وذلك مبقاله األشهر السداح 
مداح أثناء رئاسته لتحريراألهرام الجريدة 

  الحكومية شبه الرسمية
  :مناصبه

 رئيس تحرير مجلة صباح الخري ودار الهالل -
 - 1976(واألهرام ومجلة العريب الكويتية 

وكان يكتب املقاالت يف العديد من ). 1982
  الصحف املرصية والعربية

وقد كان أحد أصغر رؤساء التحرير حني توليه  -
  .1957عام ) صباح الخري(رئاسة تحرير مجلة 

 ورئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة بالعديد -
من املؤسسات الصحفية املرصية منها 
الفصول، روزاليوسف، الشعب، اخبار اليوم، 
كام شغل منصب نقيب الصحفيني وامني عام 

.  متعددةاتحاد الصحفيني العرب لدورات
  :ومن كتبه

 أيام لها تاريخ. 
 رشعية السلطة يف العامل العريب. 

  
 

 محاورايت مع السادات. 
  محمد  تقديم األستاذ -يوميات هذا الزمان

 .حسنني هيكل
  تقديم -املثقفون والسلطة يف عاملنا العريب 

 .األستاذ محمد حسنني هيكل
 إرسائيليات 
 إرسائيليات وما بعد العنوان 
 ابعاد يف املواجهة العربية 
 أفكار معارصة 
 اقرتاح دولة فلسطني 
 االستعامر األمرييك 
 الثورة االشرتاكية 
 الوحدة الثالثية 
 عربيةاهتاممات  
 ثالث سنوات 
 شهر يف روسيا 
 الثورات الكربى 
 قوميتنا 
 مؤامرة يف أفريقيا 
 مبادئ وأشخاص 
 هذه الدنيا 
 الوحدة العربية 
 وتحطمت األسطورة عندالظهر 
 فاروق ملكا.ً 
  ترجمة(رسائل نهرو النديرا( 
  24/8/1996 وفاته  -

 )كاتب وصحفى مرصى(أحمد بهجت 
  15/11/1932 مولده -
  11/12/2012 وفاته -

 )مخرج مرصى(أحمد توفيق 
  1/8/2005 وفاته  -

أحمد توفيق أحمد بن طولون
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 )شاعر وطبيب مرصى(أحمد تيمور 
  1/5/1945 مولده -

  )امري كويتى(األحمد الجابر الصباح 
 مرصعه عىل يد الجيش العراقى ابان الغزو -

 2/8/1990العراقى لدولة الكويت  
 )صحفى مرصى(أحمد حافظ عوض 

 الرشق أصدر أحمد حافظ عوض مجلة كوكب -
21/9/1924  

وزـيــر األوـقــاف (أحـمــد حـســن الـبــاقورى 
  )األسبق

  26/5/1907 مولده -
  26/8/1985 وفاته  -

  )رئيس عراقى(أحمد حسن البكر 
 متوز ىف العراق وتوىل الرئيس أحمد 17 ثورة -

  17/7/1968حسن البكر الحكم  
 إستقالة الرئيس العراقى أحمد حسن البكر -

مهورية وحزب وتوىل صدام حسني رئاسة الج
  16/7/1979البعث   

  4/10/1982 وفاته  -
اديـب مرصى وصـاحب (أحمد حسن الزيات 

  )مجلة الرسالة
  6/4/1885 مولده -
 صدور مجلة الرسالة برئاسة أحمد حسن -

  15/1/1933 الزيات
 توقف مجلة الرسالة ألحمد حسن الزيات عن -

  23/2/1953الصدور  
  11/6/1968 وفاته  -

املستشـار الثقـاىف ملرص  (أحمد حسن كاشـف
ـاريس ســابقا وعضــو املجمــع العلمــى  ىف ـب

  )املرصى
  20/7/1926مولده  -

  
  

  )رئيس ديوان امللك فاروق(أحمد حسنني 
  19/2/1946) ىف حادث سيارة( مرصعه -

ـة (أحمــد حســني  ـر الشــئون اإلجتامعـي وزـي
  )وسفري مرص ىف واشنطن األسبق

  29/11/1984 وفاته  -
 )رئيس مينى(أحمد حسني الهاشمى 

  24/6/1977 مقتله  -
 )صحفى مرصى(أحمد حلمى 

  18/1/1936 وفاته  -
ـروش  ـد حـم ـياىس(أحـم ـب وـس ـؤرخ كاـت  وـم

ــرو  ــامن االـف ــة التـض ــيس منظـم مرصى ورـئ
  )اسيوي

  4/9/1921 مولده -
  28/10/2011 وفاته -

  

 )امام اليمن(أحمد حميد الدين 
  18/9/1962 وفاته  -

 )سياىس مرصى(أحمد الخازندار 
  23/3/1948غتياله   إ-

  

 )رئيس سورى(أحمد الخطيب 
  18/11/1970 توىل أحمد الخطيب رئاسة سوريا - 

مؤسس املركز القومى للبحوث (أحمد خليفة 
ـة والجنائـيـة ىف مرص ـر 1956 االجتامعـي  ووزـي

  )الشئون االجتامعية
  1/10/1923 مولده -
  18/4/2010 وفاته -

  

وإذاعـى وممثـل شاعر وفنان (أحمد خميس 
 )ىمرص

  13/1/1925 مولده -
  12/10/2008 وفاته -

أحمد خميس  أحمد تيمور
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مـحــامى مرصى ونقـيــب (أحـمــد الخواـجــة 
  )املحامني األسبق

  22/12/1996 وفاته  -
  )شاعر وناقد سكندرى مرصى(أحمد راسم 

  25/7/1895 مولده -
 )شاعر مرصى(أحمد رامى 

  9/8/1892 مولد شاعر الشباب -
  4/6/1981 وفاته  -

 )كاتب مرصى(أحمد رشدى صالح 
  12/7/1980 وفاته  -

 )املمثل املرصى(أحمد رمزى 
  23/3/1930 مولده -
  28/9/2012 وفاته  -

  )عامل الكيمياء املرصى(أحمد رياض ترىك 
  16/1/1979 وفاته  -

ــد زىك ــا( أحـم ــوعى ىف ) (باـش ــف موـس مؤـل
ـادرة  ـات الـن ـترشاق واملخطوـط ـات االـس دراـس

  )وامللقب بشيخ العروبة
  5/7/1934 وفاته  -

عامل مرصى ومدير جامعة القاهرة ( أحمد زىك
  )ورئيس تحرير مجلة العرىب الكويتية

  13/10/1975 وفاته  -
 )ممثل مرصى(أحمد زىك 

  18/11/1949 مولده -
  27/3/2005 وفاته  -

الطبـيــب األدـيــب (أحـمــد زىك أـبــو ـشــادى 
  )املرصى

  9/2/1892 مولده -
  12/4/1955 وفاته -

  
  
  
  

 )سياىس سعودى(أحمد زىك مياىن 
   اقالة وزير النفط السعودى أحمد زىك مياىن-

30/10/1986  
  )عامل مرصى(أحمد زويل 

  26/2/1946 مولده -
 حصل عىل بكالوريوس العلوم بامتياز مع -

   يف الكيمياء1967مرتبة الرشف عام 
 حصل عىل الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا يف -

ًثم عمل باحثا يف جامعة . علوم الليزر
  )1976 -  1974(كيل كاليفورنيا، بر

) كالتك( عمل يف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا -
  1976 منذ

  1982 حصل  عىل الجنسية األمريكية -
ً بحثا علميا يف املجالت 350 نرش أكرث من - ً

  العلمية العاملية املتخصصة
أحمد زويل يتسلم جائزة فرانكلني الدولية .  د-

30/4/1998  
بل يف  حصل أحمد زويل عىل جائزة نو-

الكيمياء عن اخرتاعه لكامريا لتحليل الطيف 
 Femtosecond(تعمل برسعة الفمتو ثانية 

Spectroscopy   (21/10/1999  
  10/12/1999 يتسلم جائزة نوبل للكيمياء  -
  : جائزة دولية منها31 حصل عىل -

 جائزة امللك فيصل العاملية يف العلوم  
  قالدة النيل العظمى وهي أعىل وسام

  مرصي
 وسام االستحقاق من الطبقة األوىل عام 

   من مرص1995
أحمد زويل الحائز عىل جائزة نوبل .  د تسلم -

 زاهى حواس الدرع الذهبية  . ىف الكيمياء ود
  29/10/2000التى متنحها األكادميية األمريكية  

أحمد زويل أحمد الخواجة
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 اختاره البيت األبيض ضمن مجلس مستشاري -
ذي الرئيس األمرييك للعلوم والتكنولوجياوال

  )2009أبريل (ً  عاملا20يضم 
 )طيار ومذيع وممثل مرصى(أحمد سامل 

  20/2/1910 مولده -
  10/9/1949 وفاته  -

  )رئيس سوداىن(أحمد سوار الذهب 
 إنقالب عسكرى ىف السودان يطيح بالرئيس -

جعفر النمريى ويقوده سوار الذهب  
6/4/1985  

 )شاعر مرصى(أحمد سويلم 
  8/12/1942 مولده -

 )امري مرصى(د سيف الدين أحم
 رصاصات 3 األمري أحمد سيف الدين يطلق -

قبل أن يصبح (من مسدسه عىل امللك فؤاد 
فيصيبه ىف يده وفخذه وبطنه  ) ملكا

7/5/1898  
  )شيخ مرصى(أحمد الرشباىص 

  14/8/1980 وفاته  -
  )جراح مرصى(أحمد شفيق 

  1/11/2007 وفاته  -
ـســياىس (أحـمــد ـشــفيق 
لـــوزراء امرصى ورئـــيس 

ــر الطـــريان  املرصى ووزـي
االـســبق وقاـئــد الـقــوات 

    )الجوية املرصية
  )2/11/1941(  مولده -
 3إىل 2011 يناير 29رئيس وزراء مرص من  -

 2011مارس 
 2002ًوزيرا للطريان املدين وذلك منذ عام  •

  
  
 

 تخرج من الكلية الجوية، عمل بعدها 1961 •
 ًطيارا بالقوات الجوية املرصية وحصل عىل

زمالة كلية الحرب العليا من أكادميية نارص 
 العليا  العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب

لألسلحة املشرتكة بباريس ودكتوراه الفلسفة 
 . يف اإلسرتاتيجية القومية للفضاء الخارجي

 عمل يف 1986إىل عام1984وبالفرتة من عام  •
 سفارة مرص بإيطاليا كملحق عسكري

ا ألركان القوات ً عني رئيس1991يف عام  •
 الجوية املرصية

ً عني قائدا للقوات 1996ويف أبريل من عام  •
 سنوات، وهي تعترب أطول فرتة 6الجوية، ملدة 

 لقائد القوات الجوية يف مرص 
 كلفه مبارك بتشكيل 2011 يناير 29يف يوم  •

حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد 
 نظيف

جلس  فرباير سقطت حكومته، إال أن امل11يف  •
األعىل قرر استمرار عمل حكومته لتسيري 
األعامل وذلك حتى يتم تشكيل حكومة 

 .جديدة
 تقدم باستقالته 2011 مارس 3ويف يوم  •

للمجلس األعىل للقوات املسلحة الحاكم 
2011 

 ترشحه النتخابات الرئاسة •
  

ـوف  ـو ـع ـفيق أـب ـد ـش ـف (أحـم ـؤرخ ومؤـل ـم
  )موسيقى مرصى

  2/12/1916 مولده -
  9/1/2004 وفاته  -

  

شـاعرغناىئ ودبلومـاىس (أحمد شـفيق كامـل 
مؤلف اغنية انت عمرى أول لقاء بني محمـد 

  )عبد الوهاب وام كلثوم والعديد من االغاين
  2/9/2008 وفاته  -

أحمد شفيق  أحمد زويل
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سياىس فلسطينى ورئيس (أحمد الشقريي 
  )تحرير جبهة فلسطني

 إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية خالل -
طنى الفلسطينى الذى عقد بالقدس املؤمتر الو

  2/6/1964)  برئاسة الشقريى(
  26/2/1980 وفاته  -

ــوقى  ــد ـش ــاعر ( أحـم ـش
  )امري الشعراء) ( مرصى

)16/10/1870- 14/10 /
1932(   
  :حياته

  16/10/1870 مولده -
 ولد بحي الحنفي بالقاهرة ألب رشكيس وأم -

من أصول يونانية، وكانت جدته ألمه تعمل 
قرص الخديوي إسامعيل، وعىل وصيفة يف 

جانب من الغنى والرثاء، فتكفلت برتبية 
حفيدها ونشأ معها يف القرص، وملا بلغ الرابعة 
ّمن عمره التحق بكتاب الشيخ صالح، فحفظ  ُ
ّقدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة  ً
والكتابة، ثم التحق مبدرسة املبتديان 

ًاالبتدائية، وأظهر فيها نبوغا واضحا  كوفئ ً
عليه بإعفائه من مرصوفات املدرسة، وانكب 
ًعىل دواوين فحول الشعراء حفظا واستظهارا،  ً

  فبدأ الشعر يجري عىل لسانه
 وهو يف الخامسة عرشة من عمره التحق -

، )م1885= هـ 1303(مبدرسة الحقوق سنة 
وانتسب إىل قسم الرتجمة الذي قد أنشئ بها 

ته ًحديثا، ويف هذه الفرتة بدأت موهب
محمد "الشعرية تلفت نظر أستاذه الشيخ 

  "البسيوين
 ثم بعد ذلك سافر إىل فرنسا عىل نفقة الخديوي - 

وقد حسمت تلك الرحلة الدراسية "توفيق، 
  . األوىل منطلقات شوقي الفكرية واإلبداعية

  

وخاللها اشرتك مع زمالء البعثة يف تكوين 
، التي كانت أحد )جمعية التقدم املرصي(

العمل الوطني ضد االحتالل أشكال 
وربطته حينئذ صداقة حميمة . اإلنجليزي

ّكامل، وتفتح عىل مرشوعات بالزعيم مصطفى 
  .النهضة املرصية

 طوال إقامته بأوروبا، كان فيها بجسده بينام -
ظل قلبه معلًقا بالثقافة العربية وبالشعراء 

ولذا، ظل . العرب الكبار وعىل رأسهم املتنبي
ًفة الفرنسية محدودا، ومل ينبهر تأثره بالثقا

بالشعراء الفرنسيني الرمزيني والحداثيني أمثال 
  رامبو وبودلري وفريلني 

 نالحظ أن فرتة الدراسة يف فرنسا وبعد عودته -
إىل مرص كان شعر شوقي يتوجه نحو املديح 
للخديوي عباس، الذي كان سلطته مهددة من 

د قبل اإلنجليز، ويرجع النقاد التزام أحم
شوقي باملديح لألرسة الحاكمة إىل عدة أسباب 
منها أن الخديوي هو ويل نعمة احمد شوقي 
وثانيا األثر الديني الذي كان يوجه الشعراء 
عىل أن الخالفة العثامنية هي خالفة إسالمية 

  .وبالتايل وجب الدفاع عن هذه الخالفة
 لكن هذا أدى إىل نفي الشاعر من قبل -

 ويف هذا النفي 1915يا اإلنجليز إىل اسبان
اطلع أحمد شوقي عىل األدب العريب 
والحضارة األندلسية هذا باإلضافة إىل قدرته 
التي تكونت يف استخدام عدة لغات واالطالع 
عىل اآلداب األوروبية، وكان أحمد شوقي يف 
هذه الفرتة مطلع عىل األوضاع التي تجري يف 
مرص فأصبح يشارك يف الشعر من خالل 

ه بالتحركات الشعبية والوطنية اهتامم
الساعية للتحرير عن بعد وما يبث شعره من 
مشاعر الحزن عىل نفيه من مرص، ومن هنا 
نجد توجها آخر يف شعر أحمد شوقي بعيدا 
عن املدح الذي التزم به قبل النفي، عاد 

  .1920شوقي إىل مرص سنة 

أحمد شوقى أحمد الشقريي
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 بويع شوقي من شعراء العرب 1927 ىف عام -
، وبعد تلك الفرتة كافة عىل أنه أمريا للشعر

نجد تفرغ شوقي ملرسح الشعري حيث يعد 
الرائد األول يف هذا املجال عربيا ومن 

وقمبيز " مرصع كيلوبرتا"مرسحياته الشعرية 
  ومجنون ليىل

ـعر  - ـارة الـش ـه إـم ـريم ومبايعـت ـان تـك  مهرـج
29/4/1927  

  :شعره
 شوقي موهبة شعرية فذة، الـلـه منح -

 نظم القصيدة، وبديهة سيالة، ال يجد عناء يف
فدامئًا كانت املعاين تنثال عليه انثياالً وكأنها 
ًاملطر الهطول، يغمغم بالشعر ماشيا أو جالسا  ً
ًبني أصحابه، حارضا بينهم بشخصه غائبا عنهم  ً
بفكره؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العربية؛ 
إذ بلغ نتاجه الشعري ما يتجاوز ثالثة 

عل وعرشين ألف بيت وخمسامئة بيت، ول
هذا الرقم مل يبلغه شاعر عريب قديم أو 

  .حديث
كان شوقي مثقًفا ثقافة متنوعة الجوانب، 
فقد انكب عىل قراءة الشعر العريب يف عصور 
ازدهاره، وصحب كبار شعرائه، وأدام النظر 

  يف مطالعة كتب اللغة واألدب، 
وكان ذا حافظة القطة ال تجد عناء يف 

 كان يحفظ استظهار ما تقرأ؛ حتى قيل بأنه
ًأبوابا كاملة من بعض املعاجم، وكان مغرما  ً
بالتاريخ يشهد عىل ذلك قصائده التي ال تخلو 
من إشارات تاريخية ال يعرفها إال املتعمقون 

كبار "يف دراسة التاريخ، وتدل رائعته الكربى 
التي نظمها وهو يف " الحوادث يف وادي النيل

رشخ الشباب عىل برصه بالتاريخ قدميه 
  .حديثهو
  
  

وكان ذا حس لغوي مرهف وفطرة موسيقية 
 بارعة يف اختيار األلفاظ التي تتألف مع بعضها

لتحدث النغم الذي يثري الطرب ويجذب 
ًاألسامع، فجاء شعره لحنا صافيا ونغام رائعا مل  ً ً ً
تعرفه العربية إال لقلة قليلة من فحول 

  .الشعراء
الطالع ً وكان متقنا للفرنسية التي مكنته من ا-

عىل آدابها والنهل من فنونها والتأثر 
بشعرائها، وهذا ما ظهر يف بعض نتاجه وما 
استحدثه يف العربية من كتابة املرسحية 

  .الشعرية ألول مرة
وقد نظم الشعر العريب يف كل أغراضه من 
مديح ورثاء وغزل، ووصف وحكمة، وله يف 

اد رائعة ترفعه إىل قمة الشعر العريب، يذلك أ
 آثار نرثية كتبها يف مطلع حياته األدبية، وله
ورقة "، و"الدياس"، ورواية "عذراء الهند: "مثل
، وقد حاىك فيه "أسواق الذهب"، و"اآلس

للزمخرشي، وما يشيع " أطواق الذهب"كتاب 
  .فيه من وعظ يف عبارات مسجوعة

 وقد جمع شوقي شعره الغنايئ يف ديوان سامه -
 محمد صربي ، ثم قام الدكتور"الشوقيات"

الرسبوين بجمع األشعار التي مل يضمها ديوانه، 
ًوصنع منها ديوانا جديدا يف مجلدين أطلق  ً

  ".الشوقيات املجهولة"عليه 
ٍاشتهر شعر أحمد شوقي كشاعر يكتب من 
الوجدان يف كثري من املواضيع، فهو نظم يف 
مديح النبي محمد، ونظم يف السياسة ما كان 

وسيا بإسبانيا وحب مرص، ًسببا لنفيه إىل أندل
كام نظم يف مشاكل عرصه مثل مشاكل 
الطالب، والجامعات، كام نظم شوقيات 
لألطفال وقصصا شعرية، ونظم يف املديح وىف 

  مبعنى أنه كان ينظم مام يجول يف . التاريخ
  

أحمد شوقى  أحمد شوقى
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خاطره، تارة الرثاء وتارةالغزل وابتكر الشعر 
 تأثر. التمثييل أو املرسحي يف األدب العريب

شوقي باألدب الفرنيس وال سيام موليري 
  .وراسني

  :املرسح الشعرى
 سنة تحول يف شعر أحمد 1893 تعترب سنة -

شوقي حيث وضع أول عمل مرسحي يف 
فقد ألف مرسحية عيل برحيات . شعره

 حني بويع 1927يتفاعل يف خاطره حتى سنة 
فرأى أن تكون اإلمارة حافزا له , أمريا للشعراء
أ به عمله املرسحي ورسعان ما إلمتام ما بد

 ثم 1927أخرج مرسحية مرصع كليوباترا سنة 
 وكذلك يف السنة 1932مرسحية مجنون ليىل 

 أخرج إىل النور 1932نفسها قمبيز ويف سنة 
مرسحية عنرتة ثم عمد إىل إدخال بعض 
التعديالت عىل مرسحية عيل بك الكبري 

مع مرسحية أمرية , وأخرجها يف السنة ذاتها
 .ندلس وهي مرسحية نرثيةاأل

   مرسحية مرصع كليوباترا-
   مرسحية مجنون ليىل-
 وهي 1931  مرسحية قمبيز كتبها يف عام -

 تحيك قصة امللك قمبيز
  مرسحية عيل بك الكبري-
  مرسحية أمرية األندلس-
  مرسحية عنرتة-
  مرسحية الست هدى-
  مرسحية البخيلة-
  مرسحية رشيعة الغاب-
ه الرواىئ رواية بعنوان الفرعون  وىف رصيد-

 األخري
  14/10/1932 وفاته  -

  
  

مفكر اسالمى وطبيب (أحمد شوقى إبراهيم 
  )مرصى

  20/5/1925 مولده -
  )شاعر عراقى(أحمد الصاىف النجمى 

  27/6/1977 وفاته  -
 )كاـتـب ـصـحفى مرصى(أحـمـد الـصـاوى محـمـد 

 تحريـر  ورئـيس1945 - 1934صاحب مجلتى (
  )      1957  يوليو-1952طساألهرام من اغس

  20/1/1902 مولده -
 22/6/1989 وفاته -

  )فنان تشكيىل مرصى(أحمد صربى 
  20/4/1889 مولده -
  9/3/1955 وفاته  -

 )ملحن مرصى(أحمد صدقى 
  4/10/1916 مولده -
  14/1/1987 وفاته  -

 )مفكر فلسطينى(أحمد صدقى الدجاىن 
  29/12/2003 وفاته  -

  )الزهرشيخ ا(أحمد الطيب 
  6/1/1946 مولده -
 تم تعينه شيخا لألزهر الرشيف بالقرار -

  19/3/2010 الجمهوى
اسـتاذ االحصـاء وعضـو (أحمد عبادة رسحان 

  )املجمع العلمى املرصى
  26/8/1921 مولده -

  

 )طيار مرصى(أحمد عبد الرزاق 
  26/2/1984 وفاته  -

  

 )بطل وقائد مرصى(أحمد عبد العزيز 
  29/7/1907 مولده -
 23/8/1948 استشهاد ىف حرب فلسطني -

أحمد عبد العزيز  أحمد شوقى
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ـار  ـد الغـف ـد عـب ـر (أحـم ـياىس مرصى ووزـي ـس
  )الزراعة األسبق

  8/4/1989 وفاته  -
 )رئيس جزر القمر (الـلـهأحمد عبد 

  26/11/1989 اغتياله -
ـد  ـد املجـي ـد عـب ـاعر (أحـم ـدبلوماىس والـش اـل

  )الغناىئ
  10/10/1980 وفاته  -

 صـحفى شـاعر( أحمـد عبـد املعطـى حجـازي
               ) مرصى كاتبو

  5/6/1935  مولده-
 )عامل مرصى(أحمد عبد الوهاب عبد الجواد 

أحمد عبد الوهاب عبد الجواد عضو .  مولد د-
 )استاذ الزراعة(املجمع العلمى املرصى 

16/6/1937  
الالتينيـة استاذ الدراسات (امن نرص تأحمد ع

 )اليونانية املرصىو
  15/2/1945 مولده -
  22/8/2012 وفاته -

 )فنان مرصي(أحمد عثامن 
ىف حادث ( وفاة الفنان املرصى أحمد عثامن -

  13/11/1970) سيارة
  )زعيم مرصى(أحمد عراىب 

) الزعيم املرصي(ولد أحمد عراىب  م-
31/3/1841  

 مظاهرة عراىب بعابدين ملواجهة الخديوى -
  9/9/1881توفيق مبطالب الثورة  

 ورفاقه،  سلطان تركيا يعلن عصيان عراىب-
 6/9/1882ورشعية التدخل االنجليزى  

 دخول االنجليز القاهرة وامتام احتاللهم ملرص -
الم أحمد عراىب ونفيه اىل سيالن واستس

15/9/1882  
 

  16/10/1882 بدء محاكمة عراىب ورفاقه  -
 17بقوا فيها ( عراىب ورفاقة يرحلون إىل سيالن -

  28/12/1882)  ًعاما
اس عفوا عن أحمد عراىب  أصدر الخديو عب-

نفى الذى صدر وعىل فهمى من حكم امل
   1882ضدهام ىف عام 

11/6/1901  
  21/9/1911 وفاته  -

ـد  ـد املجـي ـد عصــمت عـب ـياىس مرصى(أحـم  ـس
 أنظـر )واألمني السابق لجامعة الدول العربية

  عصمت عبد املجيد
  22/3/1923 مولده -

 )كاتب موسوعى مرصى (الـلـهأحمد عطيه 
  23/9/1983 وفاته  -

  )أستاذ الطب النفىس املرصى(أحمد عكاشة 
  2/2/1935 مولده -

  )ممثل مرصى(أحمد عالم 
  1/9/1962 وفاته  -

رـئـيس التـصـميم (أحـمـد ـعـىل ـسـامل الـصـباغ 
وهندسة اإلنتاج جامعـة عـني شـمس وعضـو 

  )املجمع العلمى املرصى
  7/9/1924 مولده -

  )استاذ االقتصاد املرصى(أحمد الغندور 
  8/11/1934  مولده-

 )ملك مرصى(أحمد فؤاد 
 تشكلت لجنة برئاستة وعضويه حسني رشدى -

وقاسم أمني ويعقوب أرتني و ماسبريو ومحمد 
علوى وأحمد زىك لوضع مرشوع تنفيذ 

  7/3/1908الجامعة املرصية 
 فرباير 28 إعالن إستقالل مرص وفقا لترصيح - 

  والسلطان أحمد فؤاد يصبح ملكا  1922
  

أحمد فؤاد ارأحمد عبد الغف
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ونظارة الخارجية املرصية تتحول إىل وزارة  
15/3/1922  

 امللك أحمد فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس -
وانشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة  

16/10/1933 
ابـن ) (وىل عهد مرص السـابق(أحمد فؤاد الثاىن 

  )امللك فاروق األول
  16/1/1952 مولده -

د موـسـيقار مرصى وقاـئـ(أحـمـد ـفـؤاد حـسـن 
  )الفرفة املاسية

  11/6/1926 مولده -
 9/3/1993 وفاته  -

  )الشاعر الشعبى املرصى(أحمد فؤاد نجم 
  22/5/1929 مولده -

  )شاعر الكرنك) (شاعر مرصى(أحمد فتحى 
  2/8/1913 مولده -
 4/7/1960 وفاته  -

الصــحفى القــانوين (أحمــد فتحــى زغلــول 
  )األخ األصغر لسعد زغلول) (املرصى

  22/2/1863 مولده -
  27/3/1914 وفاته  -

ـسـياىس مرصى ورـئـيس (أحـمـد فتـحـى رسور 
  )مجلس الشعب

  9/7/1932 مولده -
اذاعـى واعالمـى مرصى ومقـدم (أحمد فراج 

  )الربامج الدينية
  15/5/1932 مولده -
  14/5/2006 وفاته  -

  
  
  
  

رئـيس مجلـس ) دكتـور(أحمد فهمـى أحمـد 
  2012الشورى املرصى 

  12/2/1953 مولده -
  1976بكالوريوس صيدلة جامعة القاهرة  -
  1993 دكتوراه كلية الصيدلة جامعة الزقازيق -
  28/2/2012ً انتخابه رئيسا ملجلس الشورى -

  )خبري اثار مرصى(أحمد قدرى 
  6/10/1990 وفاته  -

 )مخرج مرصى(أحمد كامل مرىس 
  3/8/1987 وفاته  -

سياىس ومفكـر مرصى (أحمد كامل أبو املجد 
ـر الشــباب واإلعــالم واســتاذ ال قــانون ووزـي

  )السابق
  28/6/1930 مولده -

 )سياىس مرصى(أحمد لطفى السيد 
  15/1/1872 مولده -
الجريدة " أحمد لطفى السيد يصدر جريدة -

 )  30/7/1915توقفت ىف " (اليومية
9/3/1907  
التى أساسها أحمد ) الجريدة( توقف جريدة -

 1907 مارس 9لطفى السيد ىف 
30/7/1915  

  5/3/1963 وفاته  -
  )باشا) (رئيس الوزراء املرصى(أحمد ماهر 

  24/1/1945 إغتياله ىف حرم الربملان   -
سـياىس مرصى ووزيـر خارجيـة (أحمد ماهر 
  )مرص األسبق

  14/9/1935 مولده     -

أحمد ماهر  أحمد فؤاد
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 تعيني أحمد ماهر وزير لخارجية مرص خلفا -
لعمرو موىس الذى توىل منصب األمني العام 

 15/5/2001ل العربية  لجامعة الدو
 االعتداء عىل أحمد ماهر وزير الخارجية -

املرصية اثناء دخول االقىص إلجراء مفاوضات 
مع الجانب االرسائيىل لدفع عملية السالم  

22/12/2003  
  27/9/2010 وفاته  -

 )مهندس مرصى(أحمد محرم 
  6/12/1913 مولده -

ـامىن  ـد نـع ـد محـم ـب (أحـم الســياىس واالدـي
  )اليمنى

  28/9/1996وفاته   -
ـتجري  ـد مـس ـاخ (أحـم ـة واالستنـس ـامل الوراـث ـع

  )املرصى
  1/12/1934 مولده -
 16/8/2006 وفاته  -

ادـيــب وـشــاعر (أحـمــد مـشــارى الـعــدواىن 
  )كويتى

  17/7/1987 وفاته  -
 )سياىس مرصى(أحمد مظلوم 

 إفتتاح الجمعية الترشيعية مبرص برئاسة أحمد -
ني  مظلوم وعدىل يكن وسعد زغلول وكيل

22/1/1914  
 )ممثل مرصى(أحمد مظهر 

  8/10/1917 مولده -
  8/5/2002 وفاته  -

سـياىس مرصى ووزيـر (أحمد ممدوح عطيـه 
  )العدل السابق

  1/2/1998 وفاته  -
  
  
  

 )وموسيقى مرصى اديب(أحمد موىس 
  29/12/1992 وفاته  -

 )صحفى مرصى(أحمد نافع 
  26/6/2002 وفاته  -

 مرصى ورئـيس سـياىس(أحمد نجيب الهـالىل 
  )وزراء مرص األسبق

  1/10/1891 مولده -
  نجيب الهالىل يؤلف وزارته الثانية ىف مرص-

22/7/1952  
سـياىس مرصى ورئـيس وزراء (أحمد نظيـف 

  )مرص األسبق
 انعقاد منتدى اإلتحاد الدوىل لإلتصاالت عىل -

هامش قمة مجتمع املعلومات ىف جنيف 
يابة وإلقاء أحمد نظيف خطاب باملنتدى ن

  9/12/2003عن الرئيس محمد حسنى مبارك 
عاطف عبيد وتكليف الر .  إستقالة وزارة د-

أحمد نظيف وزير . ئيس حسنى مبارك د
املعلومات واالتصاالت بتشكيل الوزارة ىف 

  9/7/2004مرص  
 تشكيل حكومة جديدة ىف مرص برئاسة -

  31/12/2006الدكتور أحمد نظيف  
 25 عقاب ثورة استقالة حكومة نظيف ىف ا-

  28/1/2011يناير املرصية 
سياىس ووزيـر الثقافـة املرصى (أحمد هيكل 

  )األسبق
  20/10/2006 وفاته  -

  )سياىس فلسطينى(أحمد ياسني 
 إرسائيل تعتقل زعيم حركة حامس الشيخ -

  19/5/1989أحمد ياسني  
 سمحت السلطات اإلرسائيلية للشيخ أحمد - 

  ) حامس(المية  زعيم حركة املقاومة اإلسياسني
  

أحمد ياسني  أحمد ماهر
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لعودة إىل مكان إقامته ىف األردن  با
10/6/1998  

 إغتالت إرسائيل الشيخ أحمد ياسني الزعيم -
الروحى لحركة حامس الفلسطينية  

22/3/2004 
ـور  ـو الـن  ســياىس مرصى ووزيــر(األحمــدى أـب

  )االوقاف السابق
 1/11/1930 مولده -

  مرص-أحوال شخصية
 صدور الئحة القضاء عىل نظام الطوائف ىف -

  مرص
9/1/1890  
  إلغاء املحاكم الرشعية ىف مرص وإستبدالها -

  8/6/1955بدوائر أحوال شخصية  
 محكمة الجيزة لألحوال الشخصية ترفض -

تطليق نرص أبو زيد من زوجته إبتهال يونس 
  بدعوى الردة

27/1/1994  
 الحكم برده حامد نرص أبو زيد والتفرقة بينه -

  14/6/1995وبني زوجته إبتهال يونس  
 محكمة النقض املرصية تؤيد حكم اإلستئناف -

بردة نرص حامد أبو زيد وإنفصاله عن زوجته 
  5/8/1996إبتهال نرص   

 )صحيفة مرصية(األخبار 
  بالقاهرة" األخبار" أمني الرافعى يصدر جريدة -

22/2/1920  
  أصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة -

  15/6/1952األخبار اليومية  
 )حيفة مرصيةص(أخبار اليوم 

 اصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة اخبار -
  اليوم

11/11/1944  
  

 إخرتاعات
 املخرتع جراهام بل يحصل عىل براءة إلخرتاع -

  7/3/1876التليفون  
 اعلن توماس إديسون اخرتاع الفوتوغراف ىف -

 21/11/1877الواليات املتحدة األمريكية  
خرتاع ا( أول استخدم لإلضاءة الكهربائية -

املخرتع االمريىك توماس إديسون للمصباح 
  21/12/1879) الكهرباىئ

 توماس أديسون يعلن إخرتاع البطارية  -
28/5/1902  

 أول تجربة إلخرتاع التليفزيون قدمها املخرتع  -
)  لندن(ىف معمله بسوهو ) Byrd( جون بريد

27/1/1926  
) فيزياىئ ايطايل( وفاة ماركوىن جوليلمو -

)Marconi Guglielmo (  رائد اخرتاع
الالسلىك والتلغراف حصل عىل جائزة نوبل 

   1874/4/25 مولده 1909
20/7/1937  

 إبتكار جهاز جديد ىف اليابان ملساعدة -
 1/5/1985املعوقني عىل الكتابة  

  )مجلة مرصية(أخر ساعة 
 تأسيس مجلة أخر ساعة عىل يد محمد -

  التابعى
14/6/1934  

  14/7/1934 ل من أخر ساعة صدور العدد األو-
ًأنظر أيضا حزب  ()جامعة(اإلخوان املسلمون 

  )الحرية والعدالة
 يؤلف جامعة اإلخوان املسلمون  حسن البنا-

  28/3/1928باإلسامعيلية  
 يؤلف ىف اإلسامعيلية جامعة  حسن البنا-

  11/4/1929اإلخوان املسلمني  
  1932 انتقل نشاط الجامعة إىل القاهرة -
  1938نشاط الجامعة السياىس  بدء -

اإلخوان  األحمدى
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  الحكومة املرصية صدر قرار بإغالق جريدة -
اإلخوان املسلمني وحل جامعة اإلخوان 

 وإغالق مقرها وضبط اوراقها املسلمني
 .ووثائقها

6/12/1948  
 اصدر محمود النقراىش باشا قرار بحل حامعة -

 8/12/1948اإلخوان املسلمني  
ان املسلمني الذى  إلغاء قرار حل جامعة اإلخو-

 30/4/1951أصدرته الحكومة املرصية  
 حل األحزاب السياسية ىف مرص ومصادرة -

أموالها ما عدا جامعة اإلخوان املسلمني  
16/1/1953  

 حل جامعة اإلخوان املسلمني ىف مرص  -
14/1/1954  

 الثورة العسكرية ىف مرص ترفع الحظر عن -
 8/7/1954جامعة اإلخوان املسلمني  

 محاولة فاشلة الغتيال الرئيس جامل عبد -
النارص مبيدان املنشية باإلسكندرية بواسطة 
احد عنارص االخوان املسلمني والسلطات 

  26/10/1954املرصية تعلن حل الجامعة  
  جامل عبد النارص يحل جامعة االخوان املسلمني- 

 29/10/1954بعد محاولة اغتيال فاشلة  
ن تألفهم مع حزب  اإلخوان املسلمون يعلنو-

  15/2/1987الوفد الجديد ىف مرص  
 نجح اإلخوان املسلمون ىف مرص ىف الحصول -

 2005ً مقعدا ىف مجلس الشعب 88عىل 
  بصفتهم مستقلني وليسوا أعضاء ىف التنظيم

 محمد مهدى عاكف املرشد السابع للجامعة -
2004  

 محمد بديع املرشد الثامن والحاىل للجامعة -
  16/1/2010من 

 أعلنت الجامعة عن ترشيخ املهندس خريت -
الشاطر نائب املرشد العام للجامعة ملنصب 

  31/3/2012رئيس الجمهورية 
  

خوان ضت قوات األمن املرصية اعتصام األ ف-
املسلمني مبيدان رابعة العدوية مبدينة نرص 
وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة 

  14/8/2013 يوما 47بعد أن استمر 
 القبض عىل محمد بديع املرشد العام لألخوان -

  20/8/2013املسلمني 
 القبض عىل صفوت حجازى القيادى بجامعة -

  21/8/2013األخوان املسلمني 
 ميلشيات األخوان من أنصار محمد مرىس -

يهاجمون أقسام الرشطة ويحرقون كنائس 
ومحاكم وممتلكات عامة وخاصة ومنزل 

، ى بربقاش ومكتبتهمحمد حسنني هيكل الريف
 حالة وفاة 240أحداث هذا اليوم أسفرت عن 

 إصابة 1623 ضابطا وجنديا و43بينهم 
وإعالن حالة الطوارىء وحظر التجوال ليالً ىف 

 محافظة وتكليف الجيش بحفظ األمن 14
واستقالة محمد الربادعى نائب رئيس 

  14/8/2013الجمهورية 
ملواطنني  أطلق األخوان املسلمون النار عىل ا-

من مئذنة مسجد الفتح مبيدان رمسيس 
واعتصموا بداخل املسجد، واضطرت قوات 
األمن إىل إخالء املسجد والقبض عىل 
املعتصمني بداخله الذين أحرقوا املسجد قبل 

  17/8/2013إخالئه 
 القبض عىل القيادى اإلخواىن محمد البلتاجى -

) ترسا(خالل اختبائه بأحد املنازل مبنطقة 
يزة وبرتحيله إىل سجن طره إلجراء بالج

وكان معه وزير القوى . تحقيقات النيابة معه
العاملة السابق خالد األزهرى والقيادى 

  29/8/2013األخواىن جامل العرشى 
 القبض عىل القيادى األخواىن سعد الحسينى -

2/9/2013  
 أوىص تقرير هيئة مفوىض الدولة محكمة -

قيد جمعية القضايا اإلدارى بإلغاء قرار 
، وحل 2013األخوان املسلمني ىف مارس 

  2/9/2013الجمعية 

اإلخوان  اإلخوان
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 أصدرت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة -
ًحكام بحظر أنشطة تنظيم االخوان املسلمني 
مبرص وجامعة االخوان املسلمني وفروعها 
املنبثقة عنها والتحفظ عىل جميع أموالها 

23/9/2013 
  أدب فرنىس

 املحاكم الفرنسية تفرج عن األشعار املصادرة -
  1/6/1949" أزهار الرش"ىف مجموعة بودلري 
 )ملك ليبى(إدريس السنوىس 

 املجلس التأسيىس الليبى يعلن ادريس -
  2/12/1950السنوىس ملكا عىل ليبيا  

 استقالل ليبيا واعالن السنوىس ملكا عىل ليبيا -
24/12/1951  

 لزيارة جمهورية  وصول امللك السنوىس-
 2/12/1952مرصالعربية  

  25/5/1982 عاما  92 وفاته  عن -
الشــاعر واالدـيــب (ادريــن، ويســتام هيــو 
  )االمريىك اإلنجليزى االصل

  29/9/1973 وفاته  -
 االدمان

    إفتتاح املؤمتر السنوى العاملى للوقاية من اإلدمان- 
25/6/1992 

 )معاهدة(أدنربة 
  بني إنجلرتا وفرنسا توقيع معاهدة أدنربة -
6/7/1560  

 )رسام سريياىل مرصى(أدهم وانىل 
  25/2/1908 مولده -
 20/12/1959 وفاته  -

 )ملك بريطاىن(إدوارد األول 
 طرد اليهود من إنجلرتا بإعالن من امللك إدوارد -

  31/8/1290األول  
 )ملك بريطاىن(إدوارد الثاىن 

  تنازل امللك إدوارد الثاىن ملك بريطانيا-
 عن العرش ليتزوج من) دوق وندسور(العظمى 

  10/12/1936سمسون  املطلقة األمريكية مسز
  

  )Edward( )ملك بريطاىن(إدوارد السادس 
  12/10/1537 مولده -

 )ملك بريطاىن(إدوارد السابع 
  7/5/1910 وفاته  -

ـامن  ـاىن(إدوارد الـث ـك بريـط  Edward( )مـل
VIII(  

  23/6/1894 مولده    -
 20/1/1936ارد الثامن عرش بريطانيا   توىل إدو- 
 28/5/1972 وفاته  -

 )اديب مرصى(إدوارد الخراط 
  16/3/1926 مولده -

 )كاتب فلسطينى(إدوارد سعيد 
  25/9/2003 عاما  67 وفاته  عن -

 أدوية
 إستخدام األنسولني ىف إنجلرتا ألول مرة ىف -

  11/1/1922عالج مرىض السكر  
ىض الرسطان من سم  إكتشاف دواء ملعالجة مر-

الحية ذات األجراس وهى أخطر أنواع 
  11/7/1986الثعابني 

 عقار الفياجرا يطرح ألول مرة لعالج العجز -
 27/3/1998الجنىس  

ــيمس  ــن، ـج ــريىك(ادوـي ــاء اـم ــد فـض ) راـئ
)Edwin( 

  17/3/1930 مولده -
عاـملــة دـيــن مـســيحى (ادى، ـمــارى بيـكــر 

  )Eddy) (امريكية
  3/12/1910 وفاتها  -

ــحق أد ــب إـس ــحفى مرصى(ـي ــب وـص ) ادـي
  )سورى االصل مرصى اإلقامة(

  12/6/1884 وفاته  -

أديب  أدب
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 )رئيس سورى(أديب الشيشكىل 
 يتسلم السلطة ىف سوريا إثر انقالب عسكرى  -

28/11/1951  
 زيارة أديب الشيشيكىل رئيس سوريا إىل -

 القاهرة
11/12/1952  

 إجبار أديب الشيشكىل عىل تقديم إستقالته -
 إىل 27/2ب من من رئاسة سوريا واحداث شغ

 حيث توىل هاشم األتاىس الحكم    2/3/1954
27/2/1954  

 توىل هاشم األتاىس الحكم ىف سوريا وإجبار -
أديب الشيشكىل عىل تقديم إستقالته 

  2/3/1954واحداث شعب 
 )مدينة اثيوبية(أديس ابابا 

 إحتالل الجيش اإليطاىل ألديس أبابا  -
5/5/1936  

ليفة تدخل أديس أبابا  القوات الربيطانية والح-
  6/4/1941ىف الحرب العاملية الثانية  

 إنعقاد مؤمتر القمة اإلفريقى األول ىف أديس -
 25 -23من (أبابا وحرضه الرئيس عبد النارص 

  )مايو
23/5/1963  

 5 مؤمتر القمة االفريقى الرابع باديس ابابا من -
  5/11/1966نوفمرب  

قية ىف  إجتامع مجلس وزراء الوحدة االفري-
دورته الغري عادية الة ىف اديس ابابا أثيوبيا 

 نوفمرب ىف اعقاب حرب اكتوبر 21_ 19من 
1973  

19/11/1973  
 نجاة الرئيس املرصى محمد حسنى مبارك ىف -

ولة اغتيال ىف أديس أبابا يوم الحرس امح
  الجمهورى ىف مرص

26/6/1995  

ـــاس  ـــرتع  (اديـســـون، توـم ـــريىكأمـخ )  ـم
)Edisson(  

  11/2/1847ه  مولد-
 اعلن توماس إديسون اخرتاع الفوتوغراف ىف -

  21/11/1877الواليات املتحدة األمريكية  
اخرتاع ( أول استخدم لإلضاءة الكهربائية -

املخرتع االمريىك توماس إديسون للمصباح 
  21/12/1879 )الكهرباىئ

  28/5/1902 يعلن إخرتاع البطارية  -
 اع اخرت1000 سجل براءة ألكرث من -
  18/10/1931 وفاته  -

)  كاتـــب بريـطـــاىن (اديســـون، جوزيـــف 
)Edisson(  

  1/5/1672 مولده -
  17/6/1719 وفاته  -

ــاورد، ـكــونراد  ــا  (اديـن أول مستـشــار ألملانـي
  )Adenouer() الغربية

  5/1/1876 مولده -
 تشكيل مجلس برملاىن ىف أملانيا برئاسة زعيم -

 الحزب الدميقراطى كونراد اديناور مكلف
باعداد الدستور حسب اتفاقات لندن التى 

  1/9/1948حددت وضع أملانيا بعد الحرب  
  19/4/1967 وفاته  -

  إذاعة أبو ظبي
  25/2/1966 إفتتاح إذاعة أبو ظبى -

 إذاعة االسكندرية
ىف ( إنشاء أول إذاعة إقليمية ىف مرص -

  20/6/1954 )األسكندرية
لبث  إنشاء إذاعة األسكندرية املحلية وبدء ا-

26/7/1954 
  

  بريطانيا-اذاعة
 )يب يب يس( بدء إرسال لهيئة اإلذاعة الربيطانية -

14/11/1922  

اذاعـة  أديب
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  إذاعة صوت امريكا
 بداية إذاعة صوت أمريكا الغربية ىف واشنطن -

24/2/1942  
 إذاعة صوت العرب

 بدء إذاعة صوت العرب من القاهرة  -
4/7/1953  

  العامل العرىب-اذاعة
بية مستقلة ىف بامريكا    بدء إذاعة عر-

21/1/1990  
 )اإلذاعة املرصية(إذاعة القاهرة 

 بدء ارسال الربنامج الثقاىف من إذاعة القاهرة -
29/9/1946  

 إذاعة القاهرة الكربى
  1/4/1981 بدء إرسال إذاعة القاهرة الكربى  -

 إذاعة القرآن الكريم
 بدء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة  -

29/3/1964  
   مرص-اعةاذ

 الترصيح ملحطات اإلذاعة األهلية بالعمل ىف -
  10/5/1926مرص 

بدء اإلرسال باسم ( إنشاء اإلذاعة املرصية -
اإلذاعة الالسلكية للحكومة املرصية من خالل 

 رشكة ماركوىن
31/5/1934  

 بدء ارسال الربنامج الثقاىف من إذاعة القاهرة -
29/9/1946 

ىف ( مرص  إنشاء أول إذاعة إقليمية ىف-
  20/6/1954) األسكندرية

  الواليات املتحدة االمريكية-اذاعة
 بداية إذاعة صوت أمريكا الغربية ىف واشنطن -

24/2/1942  
  
  

 بدء إذاعة عربية مستقلة ىف امريكا بواشنطن  -
21/1/1990 

) عامل فيزيـاىئ وفلـىك فـرنىس(اراجو، فرانسوا 
)Arago(  

  26/2/1786 مولده -
  2/10/1853 وفاته  -

)  ادـيــب وـصــحفى ـفــرنىس(اراجــون، ـلــوى 
)Aregn(  

  3/10/1897 مولده -
  24/12/1982 وفاته  -

ـوس  ـدى(ارازـم ـلح هولـن ـى ومـص ـر ديـن ) مفـك
)Erasmus(  

  11/7/1536 وفاته  -
 Arberry) (مسـترشق بريطـاىن(اربرى، أرثر 

Arthur( 
  12/5/1905 مولده -
  2/10/1969 وفاته  -

 األرجنتني
  25/5/1810)  العيد القومي ( ثورة األرجنتني-
  9/7/1816 إستقالل األرجنتني عن أسبانيا -
 نشوب الحرب االهلية ىف األرجنتني  -

10/10/1859 
 الكولونيل جوان بريون يقوم بانقالب عسكرى -

ىف بونس ايريس ويصبح الديكتاتور املطلق ىف 
  االرجنيتني

17/10/1945  
 تتويج جوان بريون رئيسا لألرجنتني  -

4/6/1946  
 انقالب عسكرى ىف األرجنتني ضد رئيسها -

  بريون
16/9/1955  

األرجنتني  إذاعـة
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 إيزابيال بريون تتوىل حكم األرجنتني خلفا -
 3/7/1974لزوجها خوان بريون  

 اإلطاحة بايزابيال بريون رئيسة األرجنتني ىف -
  24/3/1976إنقالب عسكرى  

بعد ( إيزابيال بريون تعود رئيسة لألرجنتني -
  8/1/1984)  ت قضتها ىف املنفى سنوا8غياب 

 بريطانيا تقطع عالقتها الدبلوماسية باألرجنتني -
بعد إستيالء قوات األرجنتني عىل جزر فوكالند 

  2/4/1982)  بدء حرب الفوكالند(
 تدمري سفارة إرسائيل ىف بيونس أيرس ومقتل -

  18/3/1992   200 واصابة 21
  بريطانيا- عالقات-األرجنتني

 تقطع عالقتها الدبلوماسية  بريطانيا- 
باألرجنتني بعد إستيالء قوات األرجنتني عىل 

)  بدء حرب الفوكالند(جزر فوكالند 
2/4/1982  

 القوات الربيطانية تبدأ حصار العاصمة -
  29/5/1982فوكالند 

  حصار بريطانيا لعاصمة فوكالند برا وبحرا -
1/6/1982  

إستمر   األرجنتني تستسلم لربيطانيا بعد نزاع -
  14/6/1982 يوما حول جزيرة فوكالند  74

 )عصابة ارسائيلية(االرجون 
 اإلعالن عن تأسيس عصابة األرجون اإلرهابية -

  7/2/1931اإلرسائيلية  
 منظمة األرجون اإلرسائيلة تفجر فندق امللك -

داود بالقدس وينجم عنه مقتل وإصابة عدد 
  كبري

22/7/1946  
) اىض امـريىكفلىك وريـ(ارجيالندر، اوجست 

)Argelander( 
  17/2/1875 وفاته  -

 Allard) (مسـترشق فـرنىس(االرد، ميشـيل 
Michel(  

  27/1/1924 وفاته  -
  األردن

 توقيع املعاهدة األردنية الربيطانية وإعالن -
  22/3/1946إستقالل األردن 

 إستبدال اسم إمارة رشقى األردن باسم اململكة -
  25/5/1946األردنية الهاشمية 

  إطالق اسم اململكة األردنية الهاشمية عىل -
 2/6/1949إمارة رشق األردن  

)  الغربية والرشقية( توحيد ضفتى األردن -
24/4/1950  

وينشئ  مجلس األمة األردىن يعزل امللك طالل، -
 4/6/1952 مجلس وصاية عىل حسني

  11/8/1952 توىل امللك حسني عرش األردن  -
ق وحسني يتوىل حكم  فيصل يتوىل ملك العرا-

األردن خلفا لوالدة امللك طالل ملرضه  
2/5/1953  

   زواج امللك حسني ملك األردن من امللكة دينا-
19/4/1955  

 إستغناء امللك حسني عن خدمات الفريق -
جلوب رئيس أركان حرب الجيش األردىن  

2/3/1956 
 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني األردن -

 24/10/1956وسوريا ومرص  
 فشل إنقالب الرشع عىل امللك حسني ىف -

  23/5/1959.  األردن
  6/7/1964 )وعيدها القومي( إستقالل األردن -
ً تعيني األمري حسن وليا لعهد األردن  -

1/4/1965  
 ق م 300 إكتشاف مدينة من العرص الروماىن -

  1/6/1986باألردن 

األردن  األرجنتني
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 إكتشاف مزرعة باألردن تعود للعرص الحجرى -
8/7/1988  

 إكتشاف مسجد أثرى يعود للعهدين األيوىب -
  11/6/1988واململوىك ىف شامل األردن  

 إجتامع ىف القاهرة بني الرئيس املرصى حسنى -
مبارك والعاهل األردىن امللك حسني  

25/1/1998  
 الثاىن ملكا عىل األردن الـلـه تتويج امللك عبد-

 9/6/1999خلفا للملك حسني  
  ارسائيل- عالقات-األردن 

 إرسائيل تتخىل عن مرشوع تحويل مجرى نهر -
األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب الرشقى 

  26/5/1961لبحرية طربيا  
بني إرسائيل واألردن  ) األردن( معركة الكرامة -

21/3/1968  
   إيران- عالقات-األردن 

 إيران واألردن توقعان إتفاقية سالم  -
26/3/1931  

  

  بريطانيا- عالقات-األردن 
 وزير املستعمرات اإلنجليزى ترششل يقابل -

األمري عبدهلل ىف القدس ويقرر توليته عىل 
رشقى األردن مع تخليه عن مطالبه ىف العراق   

28/3/1921  
 معاهدة إمارة رشق األردن وبريطانيا وقعت -

  20/2/1928ىف القدس لتجديد العالقة بينهام  
يطانية وإعالن  توقيع املعاهدة األردنية الرب-

  22/3/1946إستقالل األردن  
املنعقدة ( إلغاء املعاهدة األردنية الربيطانية -

  13/2/1957)  1948ىف 
  
  
  

 فسخ املعاهدة األردنية الربيطانية إلنهاء -
 1946مارس 22اإلنتداب التى وقعت ىف 

  13/3/1957 1948وأنتهت 
 جالء القوات الربيطانية عن قاعدة املفرق -

  نيهاألرد
31/5/1957  

 املظليون اإلنجليز ينزلون ىف األردن بطلب من -
  17/7/1958امللك حسني  

   سوريا- عالقات-األردن
 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني األردن -

  24/10/1956وسوريا ومرص  
  العراق- عالقات-األردن

  األردن تطلب مساعدات عربية عاجلة ملواجهة- 
 حدوده، والعراق العمليات اإلرسائيلية عىل
  2/5/1954تعلن عىل الفور مساعدته 

 حل اإلتحاد الهاشمى بني العراق واألردن  -
2/8/1958  

  فلسطني- عالقات-األردن
 العاهل األردىن امللك حسني يطرح مرشوع -

اململكة العربية املتحدة الذى ينص عىل قيام 
دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بعد استعادة 

  15/3/1972ى تحتلها إرسائيل  األراىض الت
 إتفاق أردىن فلسطينى بإتحاد الكونفدرالية -

 11/2/1985ًأساسا للحكم  
 اسم فلسطني ألول مرة عىل خريطة األردن  -

21/3/1989  
  ليبيا- عالقات-األردن

  22/2/1984 األردن تقطع عالقتها بليبيا  -
 األرز

 بدء إضطرابات االرز ىف أندونيسيا، ونهب -
نيني لرثوات األندونيسيني الصينني  الوط

12/2/1998  

األرز  األردن
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  ) Aristoles()فيلسوف اغريقى(ارسطو طاليس
  م.   ق384/  / مولده   -
  م.   ق322/  / وفاته   -
 الصني ترفع الحظر عىل كتابات أرسطو -

  11/1/1978وشكسبري وديكنز  
  )سياىس بنجالديىش(إرشاد، حسن 

ة حسن  إنقالب عسكرى ىف بنجالديش بقياد-
  24/3/1982إرشاد   

ــــميديس  ــــاىن(ارـش ــــامل رياـضــــة يوـن ) ـع
)Archimedes(  

 بيع أقدم مخطوطة من اعامل عامل الرياضة -
أرشميديس ىف مزاد علنى ىف نيويورك  

29/10/1998  
 أرصاد جوية

إحياء ذكرى  ( اليوم العاملى لألرصاد الجوية -
إتفاقية إنشاء املنظمة العاملية لألرصاد الجوية 

إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وهى 
  1950 /2/3 -1953 مارس 23ز التنفيذ ىف  حي

مل يسبق أن ( عاصفة ترابية شديدة عىل مرص -
  2/5/1997)  شهدتها

  )مدينة عامنية(إرم ذات العامد 
 إكتشاف مدينة إرم ذات العامد ىف عامن -

  5/2/1992بواسطة األقامر الصناعية  
ـوى  ـي(ارمـسـرتونج، ـل ـريىكموـس ـاز اـم ) قى ـج

)Armstrong                               (  
  4/7/1900 مولده -
  6/7/1971 وفاته  -

ــل  ــريىك(ارمـســرتونج، نـي ــد فـضــاء اـم ) راـئ
)Armstrong(  

  5/8/1930 مولده -
  
  
  

أرمسرتونج :  رواد فضاء الواليات املتحدة الثالثة-
والدرين وكولينز يهبطون عىل سطح القمر  

16/7/1969 
 نزوله كأول إنسان عىل سطح القمر من مركبة -

  20/7/1969الفضاء األمريكية أبوللو  
   االمرباطورية العثامنية-  عالقات- االرمن

 بدء مذابح األرمن عىل يد األتراك العثامنيني  -
24/4/1915  

  )Ernest)  (فنان سرياىل(ارنست،  ماكس 
  2/4/1891 مولده -

 Sir() طـاىنمسـترشق بري( توماس ووكر ارنولد،
Thomas Walker Arnold(  

  19/4/1864 مولده -
  9/6/1930 وفاته  -

 إرهاب
 مجموعة فدائية من منظمة ايلول االسود -

تهاجم مقر البعثة االرسائيلية ىف دورة ميونيخ 
  5/9/1972 ارسائيليا  11األوملبية وتقتل 

 انفجار طائرة تابعة لخطوط بان امريكان من -
 قرية لوكرىب  فوق747راز بوينج ط
"Lockerbie" االسكتلندية نتيجة عمل إرهاىب 

شخصا " 259"مام يسفر عن مرصع الركاب 
  21/12/1988عىل األرض   

 مرص تستضيف مؤمتر قمة ملكافحة اإلرهاب -
قمة رشم الشيخ لصانعى (برشم الشيخ 

برئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك  ) السالم
13/3/1996  

 من 2بريطانيا و 12 مجموعة مسلحة تخطف -
 من االسرتاليني ىف منطقة ايني 2االمريكيني و

شامل عدن واملطالبة برفع العقوبات عن 
  28/12/1998العراق  

إرهـاب  ارسطو
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 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم الشيخ -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 

الطريق ومكافحة اإلرهاب وقضية العراق  
3/6/2003  

 يل ارسائ-إرهاب
 اإلعالن عن تأسيس عصابة األرجون اإلرهابية -

  7/2/1931اإلرسائيلية  
 منظمة األرجون اإلرسائيلية تفجر فندق امللك -

داود بالقدس وينجم عنه مقتل وإصابة عدد 
  22/7/1946كبري 

  أفغانستان-إرهاب
 الواليات املتحدة األمريكية ترضب بالصواريخ -

ودان  قوات اإلرهاب ىف أفغانستان والس
20/8/1998  

  ايرلندا-إرهاب
 الجيش الجمهورى اإليرلندى يفجر قنبلة وسط -

مدينة مانشسرت تصيب عرشات اإلنجليز  
15/6/1996  

  باكستان-إرهاب
 هجوم إرهاىب وحىش يدمر السفارة املرصية ىف -

  19/11/1995باكستان  
  بريطانيا-إرهاب

موظفى سفارة ليبيا ىف لندن، ( بريطانيا تطرد -
  22/4/1984).  بعد مقتل رشطية بريطانية

 حوادث تفجريات إرهابية ىف لندن مبرتو -
 50األنفاق وأتوبيسات نتج عنها مقتل حواىل 

  7/7/2005شخصا وألف جريح  
  السعودية-إرهاب

 مجموعة من اإلرهابيني تستوىل عىل املسجد -
  20/11/1979الحرام ىف مكة  

الحرام بعد  القوات السعودية تستعيد املسجد -
  25/11/1979معركة مع اإلرهابيني  

  
  
  
  

 بيان سعودى رسمى يعلن تطهري املسجد -
ًالحرام نهائيا من العدوان الذى وقع عليه  

3/12/1979  
-  إنفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية -

بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية 
  25/6/1996)   أمريكيا385 وإصابة 23مقتل (

  السودان-إرهاب
 الواليات املتحدة األمريكية ترضب بالصواريخ -

قوات اإلرهاب ىف أفغانستان والسودان  
20/8/1998  

  فلسطني-إرهاب
 مسلح إرسائيىل يقتحم مسجد قبة الصخرة -

)  4ويقتل (بالقدس، ويطلق النار عىل املصلني 
11/4/1982  

   فيتنام-إرهاب
رعاية األمريكية  القيام بعملية إجالء واسعة لل-

لالجئني الفيتناميني من فوق سطح السفارة 
األمريكية ىف سايجون بعد استسالم قوات 

  30/4/1975فيتنام الجنوبية لفيتنام الشاملية  
   لبنان-إرهاب

 إنفجار بالسفارة األمريكية ببريوت بسيارة -
  ملغومة

19/4/1983  
 تفجري مقر املارينز األمريكية والفرنسني ىف -

  )بسيارة ملغومة(ت بريو
23/4/1983  

   مرص-إرهاب
 اربع مقاتالت امريكية تختطف طائرة الركاب - 

  املرصية املتجهه اىل املغرب وتجربها عىل
  

إرهـاب  إرهـاب
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الهبوط ىف مطار كانانا العسكرى باالطلنطى  
10/10/1985  

 مهاجمة أتوبيس سياحى ىف صعيد مرص   -
13/8/1992 

ة تفجر مقهى مبيدان التحرير  جامعة إرهابي-
  26/2/1993بالقاهرة 

 طعن االديب نجيب محفوظ بخنجر ىف رقبته -
ونجاته من اغتياله بعد فرتة عالج باملستشفى  

14/10/1994  
 من األقباط ىف البدارى مبحافظة 8 إغتيال -

 أسيوط
25/2/1996  

 انفجار حافلة سياحية بالقاهرة امام مبنى -
 سياح املان 9عن قتل املتحف املرصى تسفر 

  18/9/1997 19وجرح 
 هجوم إرهاىب عىل منطقة الدير البحرى -

 61 قتيال منهم 74باالقرص اسفر عن مقتل 
  17/11/1997سائحا اجنبيا 

 وقوع عملية إرهابية مبنطقة األزهر ومقتل -
سائح أمريىك وسائحة فرنسية ومنفذ العملية    

7/4/2005  
د إبراهيم وزير  محاولة أغتيال اللواء محم-

داخلية مرص بتفجري عبوة ناسفة وأسفر 
  5/9/2013 شخصا 21اإلنفجار عن إصابة 

  

  الواليات املتحدة االمريكية-إرهاب
 أمريىك يطلق الرصاص عىل رئيس الواليات -

املتحدة ريجان فيصيب إحدى رئتيه  
3/3/1981  

 اربع مقاتالت امريكية تختطف طائرة الركاب -
ه اىل املغرب وتجربها عىل املرصية املتجه

الهبوط ىف مطار كانانا العسكرى باالطلنطى  
10/10/1985  

  
  
  
  

 ادانة الشيخ املرصى عمر عبد الرحمن -
وآخرين بنسف مبنى التجارة الدوىل بنيويورك    

1/10/1995  
وقوع اسوء كارثة ىف تاريخ الواليات " الثالثاء "-

هجامت انتحارية (املتحدة األمريكية 
، لطائرات عىل مركز التجارة العاملى بنيويوركبا

ووزارة الدفاع البتاجون ىف واشنطن، مقتل 
االالف وشلل ىف الدوائر السياسية واالقتصادية 

  11/9/2001وحركة الطريان  
  اليابان-إرهاب

تطلق ) آدم( جامعة إرهابية دينية ىف اليابان -
)   5000 ويصيب 12يقتل  (غازا ساما 

20/3/1995  
هجوم بالغاز السام عىل مرتو أنفاق طوكيو  -

19/4/1995 
  )طيارة امريكية(ارهارت، إميليا 

 أول إمرأة تعرب املحيط األطلنطى عىل منت -
  21/5/1932طائرة 

  )اديبة مرصية(أروى صالح 
  20/6/1997 انتحارها -

  إريرتيا
 األمم املتحدة تضع إريرتيا تحت وصاية أثيوبيا -

1/12/1950  
  أثيوبيا-القات ع-إريرتيا

 األمم املتحدة تضع إريرتيا تحت وصاية أثيوبيا -
1/12/1950  

 24/5/1993 إعالن إستقالل إريرتيا عن أثيوبيا  -
 بدء املعارك العسكرية بني أثيوبيا وإريرتيا -

  31/5/1998)  عىل الحدود بينهام(

إريرتيا  إرهـاب
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  إشتعال الحرب بني أرترييا وأثيوبيا بسبب -
 5/6/1998نزاع بينهم عىل الحدود  

   اليمن- عالقات-إريرتيا
 محكمة دولية تقر بأحقيقة اليمن ىف جزر -

حنيش بالبحر االحمر التى احتلها إريرتيا ىف 
  1995نهاية عام 

9/10/1998  
 )مدينة فلسطينية(أريحا 

 الجيش اإلنجليزى يدخل أريحا بفلسطني  -
21/2/1918  

  13/5/1994 جالء إرسائيل عن منطقة أريحا  - 
  )والية امريكية(اريزونا 

 بالواليات 48 والية أريزونا تصبح الوالية رقم -
  14/2/1912املتحدة األمريكية  

 Jacobo) (رئيس جـواتيامال(أربينز، جاكوب 
Árbenz(  

  14/9/1913 مولده -
  27/1/1971 وفاته  -

) مـســترشق هولـنــدى(اريبنـيــوس، توـمــاس 
)Erpenius(  

  11/9/1584 مولده -
 ازربيجان

  28/5/1992ازربيجان  إفتتاح كوبرى بني تركيا و -
  )مدينة تركية(ازمري 

 الجيش املرصى يحتل مدينة أزمري، فيستنجد -
 13السلطان بروسيا التى ترسل أسطولها و

ألف جندي، وتوقع الدولتان معاهدة تحالف 
تؤدى إىل تدخل إنجلرتا وفرنسا للتوفيق بني 

  تركيا ومحمد عىل
28/2/1833  
  
  
  

ـا  ـه مارـي ـار، جوزـي ـيس وزرا(ازـن ـباىنرـئ ) ء اـس
)Aznar(  

  25/2/1953 مولده -
  )Iznafour) (مغنى فرنىس(ازنافور، شارل 

  22/5/1924 مولده -
  )جامع(األزهر الرشيف 

استغرق (  بدء العمل ىف إنشاء الجامع األزهر-
  4/4/972)  بناؤه سنتني

 6) (أول صالة جمعه( إفتتاح األزهر للصالة -
  21/6/972)   هـ361رمضان 

 تطوير األزهر ىف عهد الخليفة  صدور قانون-
  1/7/1896عباس حلمى الثاىن  

 هيئة كبار العلامء باألزهر تجرد عىل -
بسبب كتابه (عبدالرازق من شهادة العاملية 

وتعيدها له قبل ) اإلسالم وأصول الحكم
)   1947 فرباير 25تعيينه وزيرا لألوقاف ىف 

12/8/1925  
ن   وافق مجلس األمة عىل مرشوع القانو-

الخاص بتنظيم األزهر وتطويره كجامعة 
مرصية تهتم بالعلوم الحديثة باإلضافة إىل 

 22/6/1961علوم الرشيعة والفقه اإلسالمية 
 إختيار الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخا -

 27/3/1996األزهر 
 إتفاق بني األزهر والفاتيكان لتعميق الحوار -

  2/6/1998بني األديان  
ك يفتتح أعامل ترميم  الرئيس حسنى مبار-

وتجديد الجامع األزهر الرشيف التى تكلفت 
 مليون جنيه بعد توقف الرتميامت للجامع 38

 ً عاما116منذ 
7/7/1998  

األزهـر  إريرتيا
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  )جزيرة(االزور 
  الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا تعيدان -

  2/6/1946جزر األزور للربتغال  
  إنتهاء إتفاقية جزر األزور املعقودة بني-

 3/2/1974الواليات املتحدة والربتغال  
) كاـتــب وـعــامل اـمــريىك(ازمـيــوف، إـســحق 

)Azimov(  
  2/1/1920 مولده -

ـامة أـنـور عكاـشـة   كاـتـب ومؤـلـف مسلـسـالت(اس
  )مرصى

  28/7/1941 مولده -
  28/5/2010 وفاته  -

ـار (اسامة الباز  ـاىس مرصى مستش سـياىس ودبلوم
  )رئيس جمهورية مرص العربية

  6/7/1931 مولده -
  14/9/2013 وفاته  -

زعــيم (اســامة بــن الدن 
  ) تنظيم القاعدة

 اإلثنني - 1957 مارس 10(
  )2011 مايو 2

  10/3/1957 مولده -
 نجل امللياردير السعودي الحرضمي محمد بن -

الدن ومؤسس وزعيم تنظيم  عوض بن
وهو تنظيم سلفي جهادى مسلح . القاعدة

  1988أنشئ يف أفغانستان سنة 
ن الدن بتنظيم القاعدة يف حروب ضد   زج ب-

أعتى قوتني يف العامل وهام اإلتحاد السوفييتي 
والواليات املتحدة حيث حارب اإلتحاد 
 السوفييتي إبان غزو أفغانستان وحارب الواليات
, املتحدة حينام غزت العراق وأفغانستان

وأعلن باإلشرتاك مع أمين الظواهري سنة 
د ضد اليهود  الجبهة العاملية للجها1998

والصليبني والتي نجم عنها الحقا ما يسمى 
الحرب عىل اإلرهاب أو الحملة الصليبية 

  وقامت القاعدة يف إطار حربها عىل . العارشة
  

  

اليهود والصليبني بالهجوم عىل أهداف مدنية 
وعسكرية يف العديد من البلدان أبرزها 

 يوليو 7 سبتمرب وتفجريات لندن 11هجامت 
ولذلك تعترب  ,2004جريات مدريد  وتف2005

ًهدفا رئيسيا للحرب األمريكية عىل اإلرهاب ً .
وبالتحديد يف فجر يوم اإلثنني متكنت قوة 

عزل اأمريكية من مباغتة بن الدن بينام هو 
يف مسكنه قرب إسالم آباد وأردته قتيالً 

  .برصاصة يف الرأس ثم ألقت به يف اليم
  2/5/2011 مقتله -

صـحفى مرصى وأسـتاذ ( حـرب اسامة الغزاىل
العـلــوم السياـســية ورـئــيس تحرـيــر مجـلــة 

  )السياسة الدولية السابق
  12/4/1947 مولده -
 ضمه إىل عضوية املجلس االستشارى للمجلس -

 واستقالته من 25/12/2011العسكرى 
  20/1/2012املجلس 

 اسبانيا
  )األرمادا( األسطول اإلنجليزى يهزم األسباىن -
8/8/1588  
  14/3/1931ال فرانكو يتوىل حكم أسبانيا  الجرن-
 يتنازل عن العرش 13ألفونس   ملك أسبانيا-

  12/4/1931)  إىل جمهورية وتحول أسبانيا(
 بدء الحرب األهلية األسبانية بعصيان قائد -

جزر الكنارى وحكومة مدريد الرشعية  
17/7/1936  

  1/4/1939 إنتهاء الحرب األهلية األسبانية  -
فرانكو يدخل مدريد عاصمة أسبانيا  الجرنال -

4/4/1939  
 فرانكو يعلن خوان كارلوس وريثا لعرش -

)  وفق املبادئ واملؤسسات الفرنكونية( أسبانيا
15/7/1969  

  30/5/1982تنضم لحلف األطلنطى    أسبانيا-

أسبانيا  االزور
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   ارسائيل- عالقات-اسبانيا
  تبادل العالقات الدبلوماسية بني أسبانيا-

  16/1/1986 وإرسائيل
   الربتغال- عالقات-اسبانيا

  13/2/1668تعرتف بإستقالل الربتغال    أسبانيا-
  بريطانيا- عالقات-اسبانيا

  )األرمادا( األسطول اإلنجليزى يهزم األسباىن -
8/8/1588  
  24/2/1656تعلن الحرب عىل إنجلرتا    أسبانيا- 

  فرنسا- عالقات-اسبانيا
تتوحد   توقيع معاهدة بني فرنسا وأسبانيا-

مبقتضاها كافة مقاطعات فرنسا ىف دولة 
  4/5/1598واحدة  

  9/1/1791 فرنسا تعلن الحرب عىل أسبانيا -
للحفاظ   توقيع معاهدة بني فرنسا وأسبانيا-

  3/10/1904عىل إستقالل املغرب  
عىل إقتسام املغرب    إتفاق فرنسا وأسبانيا-

8/4/1906 
   املغرب- عالقات-اسبانيا

عىل إقتسام املغرب   ا وأسبانيا إتفاق فرنس-
8/4/1906  

 األمري املغرىب محمد عبد الكريم الخطاىب -
ىف ينترص عىل األسبان ىف معركة أنوال وينجح 

 1/7/1921إقامة دولة جمهورية ىف الريف  
   هولندا- عالقات-اسبانيا

 بدء حرب إستقالل هولندا عن أسبانيا -
1/4/1572  

  ملتحدة االمريكية الواليات ا- عالقات-اسبانيا
 األسطول األمريىك يدمر األسطول األسباىن ىف -

  1/5/1889خليج مانيال  
  
  
  

 إغراق سفينة حربية برازيلية ىف ميناء برازيل -
يؤدى لبدء الحرب األمريكية األسبانية  

15/2/1898  
 الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب عىل -

  25/4/1898.  أسبانيا
) دـيــب وفـنــان بريـطــاىنا(اـســبورن، ـجــون 

)Osborne(  
  12/12/1929 مولده -

  )مجلة مرصية(األستاذ املرصية 
 صدور العدد األول من مجلة األستاذ التى -

بعد أن عاد إىل ( النديم الـلـهأسسها عبد 
)   قادما من فلسطني بعد العفو عنهمرص 

24/8/1892  
  )مدينة تركية(أستانبول 

دينة أسطنبول  وفاة جامل الدين األفغاىن ىف م-
  9/3/1897ىف تركيا  

 حريق هائل بدمر أحياء ىف مدينة أسطنبول  -
23/7/1911  

  7/7/1918 األسطول الربيطاىن يقذف أستانبول  - 
 اسم القسطنطينية إىل إستانبول  تغيري-

28/3/1930  
  )معاهدة(األستانة 

 توقيع إتفاقية األستانة بني إنجلرتا وتركيا -
 3 انيا من مرص بعدوتنص عىل إنسحاب بريط

  22/5/1887سنوات  
ـة وـمـن (اـسـرت فهـمـى ويـصـا  سياـسـية مرصـي

  )النساء املناضالت من أجل اإلستقالل
  19/2/1895 مولده -
  28/8/1990 وفاته  -

ـــور  ـــىك، ايـج ـــيقار روىس(اسرتافنـس ) موـس
)Stravinski(  

  5/6/1882 مولده -
  6/4/1971 وفاته  -

اسرتافنيسىك  أسبانيا
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  أسرتاليا
   العيد القومى ألسرتاليا-

26/1/0000 
 إفتتاح كوبرى مدينة سيدىن بأسرتاليا  -

19/3/1932  
 بريطانيا تجرى تجارب ألول قنبلة ذرية لها -

  3/10/1952مقابل سواحل اسرتاليا  
 توقيع حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال -

 الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، :وقعه(
ند،  باكستان، تايال،فرنسا، اسرتاليا، نيوزيالند

  )الفلبني
8/9/1954 
) بأسرتاليا( مولد أول طفل أنأبيب ىف العامل -

10/4/1984  
 إفتتاح أكرب تلسكوب ىف العامل بأسرتاليا  -

31/8/1993  
   فرنسا- عالقات-اسرتاليا

 أسرتاليا تقدم إحتجاجا رسميا لفرنسا لتفجريها -
أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط الهادى  

27/8/1968  
   مرص-اراىضاستصالح 

 بدء تنفيذ مرشوع مديرية التحرير  -
15/4/1953  

ً اصدر جامل عبد النارص قرارا بإلغاء مؤسسة -
مديرية التحرير وضمها لهيئة االصالح 

  3/11/1957الزراعى  
 حسنى مبارك يزور مرشوعات إستصالح -

األراىض واإلنتاج الزراعى ىف منطقة رشق 
  5/3/2000العوينات  

  مل العرىب العا-استعامر
توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا  -

بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 
  8/4/1904ومراكش  

  

   املغرب-إستعامر اسباىن
 القوات االسبانية تحتل اغادير املغربية  -

2/10/1925  
   ايطاليا-إستعامر املاىن

 القوات االملانية تحتل العاصمة االيطالية روما  -
10/9/1943  

   بولندا-إستعامر املاىن
 اتفاق أملانيا النازية واإلتحاد السوفيتى عىل -

  6/10/1939اقتسام بولندا  
   روسيا-إستعامر املاىن

 بداية حصار القوات النازية األملانية مدينة -
  21/8/1941ليننجراد الروسية  

   فرنسا-إستعامر املاىن
 القوات األملانية تستوىل عىل مدينة اميني -

"Amiens"   30/8/1914الفرنسية  
 تحرير باريس من القوات النازية أثناء الحرب -

العاملية الثانية ودخول ديجول باريس عىل 
  25/8/1944رأس قوته  

   الفلبني-إستعامر امريىك
 وصول الكولونيل األمريىك سيتسمون إىل -

مانيال ليتوىل منصب الحاكم العام للفيلبني  
29/2/1928  

 يحتلون مانيال عاصمة الفلبني   األمريكيون-
24/2/1945  

 إستقالل الفلبني وإعالن الجمهورية بعد -
  4/7/1946عاما من الحكم األمريىك  47

   اليابان-إستعامر امريىك
 القوات األمريكية تبدأ إحتالل األراىض اليابانية -

27/8/1945  
   أثيوبيا-إستعامر ايطاىل

  2/10/1935ألثيوبيا    غزو إيطاليا-

إستعامر  أسرتاليا
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  5/5/1936 إحتالل الجيش اإليطاىل ألديس أبابا  - 
  27/9/1946 نهاية املقاومة االيطالية ىف الحبشة  - 

   السودان-إستعامر ايطاىل
 إيطاليا تستوىل عىل كسال بالسودان  -

17/7/1894  
   الصومال-إستعامر ايطاىل

  19/8/1940 ايطاليا تستوىل عىل الصومال  -
   ليبيا-إستعامر ايطاىل

  22/9/1911يش االيطاىل يبدا غزو ليبيا   الج-
بعد غزو ( العلم اإليطاىل يرفع فوق طرابلس -

)   1911 سبتمرب 22الجيش اإليطاىل ىف ليبيا ىف 
20/10/1911  

  25/10/1938 االعالن بان ليبيا جزء من إيطاليا  - 
   رسيالنكا-إستعامر برتغاىل

 هولندا والربتغال يوقعان معاهدة تحتفظ -
 هولندا بالربازيل والربتغال بجزيرة مبقتضاها
  6/8/1661سيالن  

   افريقيا-إستعامر بريطاىن
 انعقاد أول مؤمتر ىف لندن من ممثىل -

املستعمرات الربيطانية ىف افريقيا والسعى اىل 
وضع السياسة الواضحة نحو القارة السوداء  

24/9/1948  
   البحرين-إستعامر بريطاىن

) عن بريطانيا( إعالن إستقالل البحرين -
14/8/1971  

   العامل العرىب-إستعامر بريطاىن
 توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا -

بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 
  8/4/1904ومراكش  

 انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى -
  23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني  

  
  

   العراق-إستعامر بريطاىن 
  12/11/1914يحتلون البرصة   االنجليز -
 بدء ثورة العراق عىل اإلحتالل اإلنجليزى -

30/6/1919  
 إنجلرتا متنح العراق إستقالال مرشوطا حيث -

عاما   25تحتفظ ببعض اإلمتيازات ملدة 
30/6/1930  

   كينيا-إستعامر بريطاىن 
  8/7/1920 إنجلرتا تضم كينيا ملستعمراتها  -

   مرص-إستعامر بريطاىن 
  27/6/1801لقوات الربيطانية تحتل القاهرة   ا- 
 تم جالء اإلنجليز عن مرص وتسليم خورشيد -

باشا محافظ األسكندرية قالع املدينة وأبراجها  
14/3/1803  

 إنتصار أهاىل رشيد عىل الغزو الربيطاىن -
31/3/1807  

 إبادة حملة فريز اإلنجليزية ىف رشيد -
إبريل  18 مارس إىل 16إستمرت الحملة من (

1807  (8/4/1807  
 توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل وفريزر -

ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجليز عن مرص  
12/8/1807  

األسطول  بدء اإلحتالل الربيطاىن ملرص برضب -
  11/7/1882الربيطاىن لإلسكندرية  

 حريق األسكندرية عقب رضب األسطول -
حريق الربيطاىن ىف اليوم السابق واستمرار ال

  12/7/1882حتى اليوم التاىل   
 معركة األسكندرية بني الجيش املرصى -

واإلنجليز إنتهت بإرتداد اإلنجليز إىل 
  19/8/1882األسكندرية  

 هاجم املرصيون مواقع اإلنجليز ىف القصاصني -
  28/8/1882وأستولو عىل املواقع األمامية  

إستعامر  إستعامر
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رص  دخول االنجليز القاهرة وامتام احتاللهم مل-
واستسالم أحمد عراىب ونفيه اىل سيالن  

15/9/1882  
 إعالن بريطانيا الحامية الربيطانية عىل مرص، -

وزوال السيادة الرتكية عىل مرص بعد ان 
  18/12/1914    1882استمرت منذ عام 

 إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص -
  15/3/1919إعرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن  

هرة كربى ىف القاهرة ضد اإلنجليز   إندالع مظا-
21/3/1919  

,  ىف مرص مقابلة سعد زعلول عىل الشعراوى-
وعبد العزيز فهمى للمندوب السامى 

  13/11/1919الربيطاىن لعرض مطالب البالد  
 محكمة عسكرية إنجليزية تحكم باإلعدام -

  14/8/1922 وطنيا مرصيا  14عىل 
 األمن  محمود فهمى النقراىش يتقدم ملجلس-

طالبا جالء القوات الربيطانية الكامل عن مرص  
11/7/1947  

)   الربيطانية-املرصية (1936 إلغاء معاهدة -
8/10/1951  

 املقاومة الشعبية ضد االحتالل ىف اإلسامعيلية  -
16/10/1951  

 الجنود اإلنجليز يقتحمون األسكندرية بعد -
  25/1/1952تزايد أعامل العنف ضدهم  

 مفاوضات الجالء بني الجانب املرصى  استئناف-
برئاسة جامل عبد النارص وبني الجانب 

  11/7/1954الربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج  
 اتفاق مرص وبريطانيا عىل جالء القوات -

  8/10/1954)   شهرا20خالل (الربيطانية 
 انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن مرص -

ىن عن منطقة  ألف جندى بريطا20ورحيل 
القنال وبدء تنفيذ املرحلة الثانية للجالء  

18/2/1955  
  

  إعالن بريطانيا قرارها بسحب قواتها من جميع- 
  16/1/1968 ق السويساملناطق الواقعة رش

   نيوزيلندا-إستعامر بريطاىن
 نيوزيلندا تصبح مستعمرة انجليزية  -

16/10/1840  
   الهند-إستعامر بريطاىن

.  بريطانيا إمرباطورة عىل الهند إعالن ملكة -
28/4/1876  

 ثورة غاندى السلمية ضد اإلحتالل اإلنجليزى -
  6/4/1919للهند  

   قربص-إستعامر ترىك
 القوات الرتكية تبدأ غزوها لشامل جزيرة -

  14/8/1974قربص  
   بولندا-إستعامر روىس

 اتفاق أملانيا النازية واإلتحاد السوفيتى عىل -
  6/10/1939 اقتسام بولندا 

   املجر-إستعامر روىس
  27/9/1914 الروس يحتلون املجر  -
 القوات الروسية تدخل العاصمة املجرية -

  بوخارست
30/8/1944  

   املانيا-إستعامر فرنىس
  27/10/1806 احتالل نابليون بونابرت برلني - 

   تونس-إستعامر فرنىس
 التوقيع عىل اتفاقية فرنسية ايطالية والتى -

عن مطالبها واطامعها ىف  ها إيطالياتنازلت في
  30/9/1869تونس  

 بدء إنسحاب القوات الفرنسية من تونس  -
3/7/1958  

 الجالء عن قاعدة بنزرت ىف تونس  -
15/10/1963  

إستعامر  إستعامر
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   الجزائر-إستعامر فرنىس
  6/7/1830 إحتالل فرنسا للجزائر  -
 السلطات الفرنسية تنزل طائرة تحمل أحمد -

التحرير الجزائرى وأربعة بن بيال قائد جيش 
من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك قرب الجزائر 
ىف طريقهم اىل الرياض وتعتقلهم ىف باريس 

  22/10/1956ليظلوا محتجزين خمسة اعوام 
 عىل السواحل الجزائرية  البحرية الفرنسية تغري- 

وتستوىل عىل سفينة اتوس املحملة بأسلحة 
سا من مرص إىل الثورة الجزائرية وفرن

تستدعي سفريها يف مرص وتتقدم لشكوي 
مرص إيل مجلس األمن الدويل جديدة ضد 

23/10/1956  
 الرئيس الفرنىس ديجول يعلن موافقته عىل -

  5/2/1962إستقالل الجزائر  
  ساحل العاج-إستعامر فرنىس

 حصول ساحل العاج عىل إستقاللها من فرنسا  -
7/8/1960  

   السودان-إستعامر فرنىس
 فاشودة وصول حملة فرنسية إىل بلدة  حادثة-

وبدء الخالف بني فرنسا (فاشودة السودانية 
) وبريطانيا للسيطرة عىل أعاىل النيل

10/7/1898  
  سوريا-إستعامر فرنىس

 الفرنسيون يعلنون نهاية الثورة السورية  -
7/7/1921  

  العامل العرىب-إستعامر فرنىس
رنسا  توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وف-

بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 
  8/4/1904ومراكش  

 انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى -
  23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني  

  

   لبنان-إستعامر فرنىس
 فرنسا تحتل املجلس النياىب اللبناىن  -

9/4/1932  
 فرنسا تبدأ سحب جيوشها من لبنان بعد -

  10/3/1946ن  إحتالل دام أكرث من عقدي
 جالء اخر الجنود الفرنسيني عن لبنان  -

31/12/1946  
   مرص-إستعامر فرنىس

 واحراق( معركة الجاملية بني اهلها والفرنسيني - 
  19/9/1798)  الجاملية ىف هذه املعركة

لفرنسيون دمنهور وأحرقوا منازلها  ا إحتل -
5/5/1799  

   املغرب-إستعامر فرنىس
نسا وأسبانياللحفاظ عىل  توقيع معاهدة بني فر-

  3/10/1904إستقالل املغرب  
 إحتالل القوات الفرنسية للدار البيضاء  -

4/8/1907  
 إتفاق بني فرنسا وأملانيا تعرتف فيه أملانيا -

  8/2/1909مبصالح فرنسا ىف املغرب  
 القوات الفرنسية تحتل جنوب املغرب  -

25/5/1910  
غرب   القوات الفرنسية تحتل اغادير بامل-

3/12/1910  
   الربازيل-إستعامر هولندى

 هولندا والربتغال يوقعان معاهدة تحتفظ -
مبقتضاها هولندا بالربازيل والربتغال بجزيرة 

  6/8/1661سيالن  
   أندونسيا-إستعامر ياباىن

 إعالن إستقالل أندونيسيا عن اإلحتالل الياباىن -
)    1949 إال أنها مل تستقل فعليا إال ىف عام

17/8/1945  

إستعامر  إستعامر
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  االستنساخ
  انظر  
  الهندسة الوراثية    

فـنــان و ممـثــل اـســتعراىض (اـســتري، فرـيــد 
  )Astaire) (امريىك

  16/5/1899 مولده - 
  22/6/1987 وفاته  -

  )ممثل مرصى(استيفان روستى 
  16/11/1891 مولده -
  13/5/1963 وفاته  -

ســباح مرصى وأول ســباح (إســحق حلمــى 
  )مرصى وعرىب يعرب املانش

  1901/  /مولده    -
  31/8/1928 عبور إسحق  حلمى للامنش -
  1980/  / وفاته     -

  )اديب فلسطينى(إسحق  موىس الحسينى 
  19/12/1990 وفاته  -

  إرسائيل 
التى " تل الربيع" إنشاء مستوطنة تل أبيب -

.  جعلها اليهود عاصمتهم بعد إحتالل فلسطني
11/4/1909  

ىف " املاباى " تأسيس حزب العمل ىف إرسائيل-
  15/8/1919إرسائيل  

  14/5/1948 إعالن قيام دولة إرسائيل  -
 وصول الجيش األردىن إىل القدس ىف حرب -

  فلسطني
17/5/1948 

 اإلتحاد السوفيتى يعرتف رسميا بدولة إرسائيل  -
17/5/1948  

 حاييم وايزمان يصبح أول رئيس إلرسائيل  -
16/2/1949  

قبول مجلس األمة  إنتهاء حرب فلسطني بعد -
إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة وقبول 

  6/3/1949الدول العربية الهدنة الثانية  
 دافيد ين جوريون يؤلف وزارة إلرسائيل  -

8/3/1949  
 جولدا مائري تتوىل رئاسة الوزراء اإلرسائيلية  -

17/3/1969  
  الواليات املتحدة األمريكية تعلن أن إقامة -

ستوطنات بالضفة الرشقية يعترب إرسائيل مل
  9/6/1971إنتهاكا إلتفاقية جينيف  

 مظاهرات ىف إرسائيل تطالب بإقالة الجرنال -
موشيه دايان الذى أعترب مسئوالً عن عدم 

  17/2/1974إستعداد الجيش ىف حرب اكتوبر  
 حزب العامل اإلرسائيىل يعقد أغلبيته لحزب -

)  لألول مرة منذ إنشاء إرسائي(اليكود 
17/5/1977  

  توىل مناحم بيجني رئاسة وزراء إرسائيل  -
20/6/1977  

 إفتتاح أول سفارة إلرسائيل ىف القاهرة بحضور -
  18/2/1980القائم باألعامل يوسف هداس  

 إستقالة إرئيل شارون وزير الدفاع اإلرسائيىل -
بناء عىل حكم محكمة إرسائيلية خاصة  

14/2/1983  
ئاسة الوزراء الورزاء  إستقالة بيجن من ر-

  28/8/1983اإلرسائلية 
 تدمري سفارة إرسائيل ىف بيونس أيرس ومقتل -

  18/3/1992)   200 واصابة 21
  حزب العمل اإلرسائيىل يعود للحكم  -

24/6/1992  
 إنتخاب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان -

  25/3/1993رئيسا إلرسائيل  

إرسائيل  استري
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ائيل   إنتخاب نيتنياهو رئيسا لوزارة إرس-
29/5/1996  

 أيهود باراك ينتخب رئيسا للوزارة اإلرسائيلية -
17/5/1999  

 باراك يتوىل رئاسة الوزارة اإلرسائيلية  -
3/7/1999  

 فوز آرئيل شارون زعيم حزب الليكود اليمينى -
اإلرسائيىل برئاسة مجلس الوزارء اإلرسائيىل  

7/2/2001  
   األردن- عالقات-إرسائيل 

ىل عن مرشوع تحويل مجرى نهر  إرسائيل تتخ-
األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب الرشقى 

  26/5/1961لبحرية طربيا  
  بني إرسائيل واألردن) األردن( معركة الكرامة - 

21/3/1968  
   اسبانيا- عالقات-إرسائيل

  تبادل العالقات الدبلوماسية بني أسبانيا-
  16/1/1986وإرسائيل  

   املانيا- عالقات-إرسائيل
) الغربية( فضيحة رس صفقة األسلحة األملانية -

  18/2/1965إلرسائيل  
   االمم املتحدة- عالقات-إرسائيل

 إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس األمة -
إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة وقبول 

  6/3/1949الدول العربية الهدنة الثانية  
  أوغندا- عالقات-إرسائيل

عىل مطار عنتيبى بأوغندا لتحرر  إرسائيل تغري -
  4/7/1976طائرة مخطتفة  

   تركيا- عالقات-إرسائيل
تركيا تعقد إتفاقا صناعيا وعسكريا مع  -

  28/8/1996إرسائيل  
  
  

   روسيا- عالقات-إرسائيل
 اإلتحاد السوفيتى يعرتف رسميا بدولة إرسائيل  -

17/5/1948  
 روسيا تقطع العالقات الدبلوماسية مع -

  11/1/1953ل  إرسائي
 اإلتحاد السوفيتى يستأنف عالقاته -

  13/8/1986الدبلوماسية مع إرسائيل  
 استئناف العالقات الدبلوماسية بني روسيا -

  30/9/1990وإرسائيل  
 اعادة العالقات الدبلوماىس املقطوعة منذ -

 بني إرسائيل واإلتحاد السوفيتى 1967
18/10/1991  

   سوريا- عالقات-إرسائيل
ت إرسائيل هجوما خاطفا عىل سوريا  شن-

  9/6/1967وأحتلت مرتفعات الجوالن  
   الفاتيكان- عالقات-إرسائيل

 بدء العالقات الدبلوماسية بني الفاتيكان -
 15/6/1994وإرسائيل   

   فرنسا- عالقات-إرسائيل
 يعلن ضم الضفة الـلـه ملك األردن عبد-

  24/1/1949الغربية إىل األردن  
  24/1/1949بإرسائيل   فرنسا تعرتف -

   لبنان- عالقات-إرسائيل
 بجالء 425 صدور قرار األمم املتحدة رقم -

  19/3/1978إرسائيل عن لبنان  
 6/6/1982  الغزو اإلرسائيىل للبنان  -
من مساحة لبنان  % 33  إرسائيل تحتل-

12/6/1982  
 غزو إرسائيىل برى وبحرى وجوى للبنان  -

4/6/1982  

إرسائيل  إرسائيل
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   الواليات املتحدة االمريكية-ت عالقا-إرسائيل
 توقيع اتفاق التعاون االسرتاتيجى بني الواليات -

  30/11/1981املتحدة وإرسائيل  
 إتفاق عسكرى يلزم أمريكا مبساعدة إرسائيل -

  18/5/1984وقت الخطر  
   مرص-أرسى الحرب

 اكتشاف مقربة جامعية لالرسى املرصيني -
 19/9/1995 بسيناء
  املتحدة االمريكية الواليات -أسعار

 بداية الكساد العاملى الذى بدا بارتفاع االسعار -
 29حتى  1928منذ عام (ىف بورصة نيويورك 

 ثم بدات االسعار ىف االنهيار) 1929اكتوبر 
  29/10/1929)   1932الرسيع حتى عام 

  )اديب فلسطيني(إسعاف النشاشيبى 
  22/1/1948 وفاته  -

  )اديب لبناىن(أسعد داغر 
  26/11/1958فاته   و-

ـانرتبرى  ـقف ـك ـان(أـس ـاقفة االنجليـك ـيس اـس  رـئ
  )الربيطانية

 عام بأسقف 400 بابا روما يلتقى بعد أكرث من -
  23/3/1966كانرتبرى  

  )والية امريكية(السكا أ
 إشرتت امريكا األسكا من روسيا ومتت إجراءت -

أكتوبر من العام نفسه   18نقل امللكية ىف 
30/3/1861 

يزنهاور وثيقة بجعل األسكا الوالية رقم  توقيع أ-
49 3/1/1959  

) مســترشق فــرنىس(اســكاليجيه، جوزيــف 
)Scaliger(  

  4/8/1609 مولده -
  21/1/1609 وفاته  -
  
  

   مرص-إسكان
 تأسيس بنك اإلسكان والتعمري ىف مرص  -

29/4/1979  
  اسكتلندا

 والدة النعجة دولىل املستنسخة من خلية -
 روزالني ىف أدنربة حيوان بالغ ىف معهد

  5/2/1997باسكتلندا  
   بريطانيا- عالقات-اسكتلندا

 األسكتلنديون يهزمون اإلنجليز ىف معركة -
  24/6/1314بانوكبرين ويعلنون إستقالل أسكتلندا  

 إنجلرتا توقع معاهدتها مع أسكتلندا  -
21/8/1641  

 ملكة بريطانيا تفتتح الدورة األوىل لربملان -
)  عاما30 توقف استمر بعد(أسكتلندا 

1/7/1999  
 Alexander) (ملك مقدوىن(االسكندر االكرب 

III(  
  م. ق19/7/356 مولده -
  م.ق13/6/323)   ً عاما34عن ( وفاته  -

  )ميناء ترىك(االسكندرونة 
 فرنسا تتنازل لرتكيا عن ميناء األسكندرونة -

  23/6/1992السورى  
ــكندرية  ــاء (األـس ــة وميـن محافظـــة ومديـن

  )ةمرصي
مبناسبة خروج امللك ( يوم محافظة األسكندرية -

  )26/7/1952فاروق من مرص 
 بدء الهجوم الفرنىس بقيادة نابليون عىل -

األسكندرية عند العجمى غرىب األسكندرية  
2/7/1798  

 يكتب نابليون وزعامء املرصيني ىف األسكندرية -
وثيقة تتضمن االلتزامات املتبادلة لكل منهام  

4/7/1798  

األسكندرية  إرسائيل
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 تم جالء اإلنجليز عن مرص وتسليم خورشيد -
باشا محافظ األسكندرية قالع املدينة وأبراجها  

14/3/1803 
 بدء اإلحتالل الربيطاىن ملرص برضب األسطول -

 11/7/1882 الربيطاىن لإلسكندرية
 حريق األسكندرية عقب رضب األسطول -

الربيطاىن ىف اليوم السابق واستمرار الحريق 
 12/7/1882م التاىل  حتى اليو

 معركة األسكندرية بني الجيش املرصى وقوة -
كبرية من اإلنجليز إنتهت بإرتداد اإلنجليز إىل 

 19/8/1882األسكندرية  
 إنتفاضة األسكندرية ضد وزارة صدقى تؤدى -

إىل قالقل ضد األجانب وإنذار إنجليزى 
  16/7/1930بالتدخل  

 العربية ىف  الجنود اإلنجليز يقتحمون األحياء-
األسكندرية بعد تزايد أعامل العنف ضدهم  

25/1/1952  
 قوات الجيش املرصى تحارص القصور امللكية -

الثورة (ىف رأس التني واملنتزه وعابدين والقبة 
توجه نداء إىل امللك السابق فاروق بالتنازل 
عن العرش ومغادرة البالد قبل السادسة مساء 

تنحيه عن وخلع فاروق األول ملك مرص و
العرش البنه وتركه مرص نهائيا من 

  26/7/1952)  األسكندرية
 وضع حجر األساس ملرشوع إحياء مكتبة -

  26/6/1982األسكندرية الجديدة  
 الرئيس مبارك يفتتح مدينة مبارك العسكرية -

  14/7/1993باألسكندرية  
  االسكواش

تفوز ببطولة العامل للشباب ىف اإلسكواش    مرص-
13/8/1994  

 فوز مرص بكأس العامل لناشئات اإلسكواش التى -
  28/8/2003أقيمت بالغردقة  

  
  

) ـســـياىس بريـطـــاىن(اـســـكويث، هرـبـــرت 
)Asquith(  

  15/2/1928 وفاته  -
)  مســـــــترشق ايطـــــــاىل (اســـــــكيابرىل 

)Schiaparelli (  
   14/5/1841 مولده   -
  26/10/1919 وفاته  -

  روسيا-االسالم
تفلون بشهر رمضان  املسلمون السوفيت يح-

  29/3/1990عاما  70ألول مرة منذ 
   الصني-االسالم

 إفتتاح أول جامعة إسالمية بالصني لتقديم -
)  مليون مسلم 15(دراسات إسالمية وعربية 

5/8/1989  
  )كتاب(اإلسالم واصول الحكم 

 هيئة كبار العلامء باألزهر تجرد عىل -
بسبب كتابه (عبدالرازق من شهادة العاملية 

وتعيدها له قبل ) اإلسالم وأصول الحكم
)  1947 فرباير 25تعيينه وزيرا لألوقاف ىف 

12/8/1925  
 أسلحة ذرية ونووية

 أول تجربة حية للقنبلة االيدروجنية األمريكية  -
1/11/1952  

 تم تفجري أول قنبلة هيدروجينيه محمولة ىف -
  21/5/1956الجو  

 األوىل  بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية-
  15/5/1957)  وسط املحيط الهادي(

 عبدالنارص يلقى خطابا ىف جمعية االمم -
املتحدة يوجه فيه نداء اىل ايزنهاور 
وخروشوف للسالم والقضاء عىل األسلحة 

  27/9/1960النووية  
 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يبدأن -

جولة من املحادثات ىف نيويورك حول 
التجارب النووية  معاهدة لتحديد 

11/1/1963  

أسلحة  األسكواش
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 تفجري أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط -
  1/9/1968الهادى  

 الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتى -
يضعان ترتيبات تجنب وقوع حرب نووية  

30/9/1971  
 مؤمتر البحر املتوسط يوافق عىل مرشوع -

مرصى باعتبار البحر املتوسط منطة منزوعة 
  9/9/1984سالح النووى  ال

 فرنسا تشارك ىف مفاوضات الحد من اإلنتشار -
  3/7/1990النووى  

 دول مجلس األمن الخمس الدامئة توافق عىل -
إخالء الرشق األوسط من األسلحة النووية 

  9/7/1991والكيميائية  
   اسرتاليا-أسلحة ذرية ونووية

 بريطانيا تجرى تجارب ألول قنبلة ذرية لها -
  3/10/1952ل سواحل اسرتاليا  مقاب

 أسرتاليا تقدم إحتجاجا رسميا لفرنسا لتفجريها -
أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط الهادى  

27/8/1968  
   ارسائيل-أسلحة ذرية ونووية

 الرئيس االرسائيىل السابق حاييم يعلن عن -
  13/11/1990امتالك إرسائيل أسلحة نووية  

رابني يعلن  وزير دفاع إرسائيل إسحق  -
  6/6/1991إمتالكها لألسلحة النووية  

   باكستان-أسلحة ذرية ونووية
وتصبح الدولة ( باكستان تفجر قنابل ذرية -

  28/5/1998)  ىف العامل) 7( النووية السابعة
   بريطانيا-أسلحة ذرية ونووية

 أعلن ترششل أن بريطانيا أنتجت قنبلة ذرية  -
26/2/1952  

ب ألول قنبلة ذرية لها  بريطانيا تجرى تجار-
  3/10/1952مقابل سواحل اسرتاليا  

  

 بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية األوىل -
  15/5/1957)  وسط املحيط الهادي(

 مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة -
مع بريطانيا واإلتحاد السوفيتى للحد من 

  24/9/1963التجارب النووية  
ها االيدروجينية األول   فجرت بريطانيا قنبلت-

4/10/1966  
 بريطانيا تقرر وقف تجاربها النووية  -

7/4/1995  
  روسيا-أسلحة ذرية ونووية

 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يبدأن -
جولة من املحادثات ىف نيويورك حول 

معاهدة لتحديد التجارب النووية  
11/1/1963  

هدة  مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معا-
مع بريطانيا واإلتحاد السوفيتى للحد من 

 24/9/1963التجارب النووية  
 الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتى -

يضعان ترتيبات تجنب وقوع حرب نووية  
30/9/1971  

   سويرسا-أسلحة ذرية ونووية
 سويرسا تقرر عدم إنتاج أو إسترياد أسلحة -

  1/4/1960نووية  
   الصني-نوويةأسلحة ذرية و

  15/10/1964 الصني تجرى أول تفجري ذرى  - 
  16/10/1964 فجرت الصني أوىل قنابلها الذرية  - 
  14/5/1965 فجرت الصني قنبلتها الذرية الثانية - 
  17/6/1967جرت الصني أول قنبلة أيدروجينية ف - 
  14/7/1999صني تعلن صنعها قنبلة نيوترونية  ال- 

  ق العرا-أسلحة ذرية ونووية
 العراق يوافق عىل تدمري أسلحته الذرية -

والبيولوجية ودفع تعويضات للكويت  
6/4/1991  

أسلحة  أسلحة



  

 

 59

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

 وجهت الواليات املتحدة سلسة رضبات -
صاروخية إىل بغداد ىف عملية أطلقت عليها 

ردا عىل استمرار العراق ىف ) ثعلب الصحراء(
منع عمليات تفتيش الخرباء لنزع أسلحة 

  16/12/1998ية  الدمار الشامل العراق
   فرنسا-أسلحة ذرية ونووية

 فرنسا تفجر قنبلة نووية ىف املحيط الهادى  -
2/7/1966  

 تفجري أول قنبلة هيدروجينية فرنسية ىف -
  26/8/1968تاهيتى  

 أسرتاليا تقدم إحتجاجا رسميا لفرنسا لتفجريها -
  أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط الهادى

27/8/1968  
 ىف مفاوضات الحد من اإلنتشار  فرنسا تشارك-

  3/7/1990النووى  
 فرنسا تقوم بتجربتها النووية الخامسة بعد -

  6/9/1995)  1960املائتني منذ عام 
 االمم املتحدة تصدر قرارا مبنع التجارب -

  10/9/1996النووية   
   مرص-أسلحة ذرية ونووية

ً عقدت مرص مع روسيا اتفاقا إلنشاء معمل -
  11/2/1956ية  لألبحاث الذر

   الهند-أسلحة ذرية ونووية
تصبح سادس دولة ( الهند تفجر قنبلة ذرية -

  18/5/1974)  نووية ىف العامل
  11/5/1998 قنابل ذرية     5 الهند يفجر -

ـة ـة ونووـي ـات املتحــدة -أســلحة ذرـي  الوالـي
  االمريكية

 أول تجربة حية للقنبلة االيدروجنية األمريكية  -
1/11/1952  

 الغواصة الذرية األمريكية نوتيلوس أول  أمتت-
  3/8/1958عبور تحت املاء للقطب الشامىل  

 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يبدأن -
جولة من املحادثات ىف نيويورك حول 

معاهدة لتحديد التجارب النووية  
11/1/1963  

 مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة -
لسوفيتى للحد من مع بريطانيا واإلتحاد ا

  24/9/1963التجارب النووية  
 الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتى -

يضعان ترتيبات تجنب وقوع حرب نووية   
30/9/1971  

  أسلحة كياموية 
دولة توقع عىل تحريم األسلحة الكياموية  140 -

7/1/1986  
 الواليات املتحدة األمريكية وروسيا السوفيتية -

 معاهدة يحرمان فيها األسلحة يعقدان
  10/4/1972البيولوجية  

   الواليات املتحدة االمريكية- أسلحة كياموية 
 الواليات املتحدة األمريكية تبدأ ىف تدمري -

مخزونها من األسلحة الكياموية والبيولوجية  
22/8/1996  

   ارسائيل-أسلحة وتسليح
) الغربية( فضيحة رس صفقة األسلحة األملانية -

  18/2/1965رسائيل  إل
 بحارا بني 69 اختفاء غواصة إرسائيلية تحمل -

  23/1/1968جزيرة كريت وسواحل مرص  
   روسيا-أسلحة وتسليح

 أعلن اإلتحاد السوفيتى نجاح إطالق صاروخ -
بعيد املدى عابر للقارات ذى مراحل متعددة  

26/8/1957  
 اإلتحاد السوفيتى يطلق صاروخا نوويا متعدد -

  الرؤوس
17/8/1973  

أسلحة  أسلحة



 

 60

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

   الصني-أسلحة وتسليح
 الصني تطلق أول صاروخ عابر للقارات عىل -

  هدف ىف املحيط الهادى
18/5/1980 

 الصني تطلق ثاىن صاروخ عابر للقارات  -
21/5/1980  

   العراق-أسلحة وتسليح
من قاعدة ) صاروخ العابد( العراق تطلق -

  5/12/1989االنبار  
   مرص-أسلحة وتسليح

 احتكار السالح بعقد صفقة أسلحة  مرص تكرس-
  15/9/1955كبرية مع تشيكوسلوفاكيا  

 اعلن الرئيس عبدالنارص عن قبول صفقة -
  27/9/1955األسلحة التشيكية ملرص  

 افتتح الرئيس جامل عبدالنارص مصانع -
 املصانع الحربية إنالذخرية الثقيلة وأعلن 

  4/9/1958قضت عىل احتكار السالح  
صاروخيها القاهر والظافر   مرص تطلق -

22/7/1962  
سونج ( نجاح إطالق الصاروخ املرصى الجديد -

  12/12/1983)  فاير
   الواليات املتحدة االمريكية-أسلحة وتسليح

 الواليات املتحدة األمريكية تنزل أول غواصة -
  21/1/1954ذرية إىل البحر  

 تم إطالق الصاروخ األمريىك بوالريس من -
  20/7/1960 ىف مياه املحيط  غواصة مغمورة

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخا -
  21/1/1984لتدمري األقامر الصناعية  

بعد دقيقتني ) تيتان( إنفجار الصاروخ األمريىك -
  3/5/1986من إطالقه  

  
  

املصممة ) 1ام ( الواليات املتحدة تنتج الدبابة -
  19/1/1988لخداع العدو  

تحدة األمريكية تبدأ ىف تدمري  الواليات امل-
مخزونها من األسلحة الكياموية والبيولوجية  

22/8/1996  
   اليابان-أسلحة وتسليح

  7/1/1985 اليابان تطلق صاروخها األول  -
   كبارى-االسامعلية

  19/1/1965 إفتتاح كوبرى الفردان باإلسامعيلية  - 
 )خديوى مرصى(إسامعيل 

  12/1/1830 مولده -
) ابن إبراهيم باشا ابن محمد عىل(ته  بدء والي-

  19/1/1863عىل حكم مرص  
 انشاء مجلس شورى النواب ىف مرص ىف عهده -

)  البداية الحقيقة لنظام نياىب محدود ىف مرص(
22/10/1866  

 صدور الفرمان مبنح إسامعيل لقب خديو بدال -
  8/6/1867من واىل وأمتيازات أخرى  

دار (ب خانة  الخديوى إسامعيل يفتتح الكت-
  )الكتب املرصية القدمية

10/4/1870  
 الخديوى إسامعيل يصدر قرارا باعتامد -

  1/9/1875التقويم امليالدى ىف مرص  
ىف مرص يكلف ) وزارة( إنشاء أول هيئة نظارة -

الخديو إسامعيل نوبار باشا بتشكيل الوزراة  
28/8/1878  

 خلع الخديو إسامعيل من حكم مرص وتعيني -
ابن إبراهيم ابن محمد عىل (وفيق محمد ت

  26/6/1879)  باشا
  2/3/1895 وفاته  -

  )اديب وناقد مرصى(إسامعيل أدهم 
  17/2/1911 مولده -
  22/7/1940 وفاته  -

إسامعيل  أسلحة
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  )رئيس سوداىن(إسامعيل االزهرى 
  30/10/1900 مولده -
 إسامعيل األزهرى يـرأس الـوزارة ىف السـودان  -

6/1/1954  
  26/8/1969 وفاته  -

  )رئيس جيبوىت(إسامعيل جيىل 
ً إنتخاب إسامعيل جيىل رئيسا لجيبوىت خلفا - ً

  10/4/1999لحسن جوليد  
  )صحفى وكاتب مرصى(إسامعيل الحربوك 

  16/3/1961 وفاته  -
  )كاتب فلسطينى( إسامعيل الخطيب 

  17/1/1984 اغتياله  -
عامل مرصى وكبري مستشارى (إسامعيل الرمىل 

مم املتحـدة عضـو املجمـع املوارد املائية بـاأل
  )العلمى املرصى

  25/3/1930 مولده -
إـســامعيل رساج اـلــدين 

أـســـــتاذ التخـطـــــيط (
عــام  اإلقليمــى ومــدير
  ) مكتبة اإلسكندرية

  9/5/1944 مولده -
  :املؤهالت العلمية

   تخرج بامتياز مع مرتبة الرشف-
 األوىل ىف كلية الهندسة، جامعة القاهرة ـ قسم 

   . 1964   عام الهندسة املعامرية
 حصل عىل درجة املاجستري بامتياز ىف -

التخطيط اإلقليمى من جامعة هارفارد 
   . 1968عام  بالواليات املتحدة األمريكية 

 نال درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام - 
  دور التعليم ىف  :رسالة الدكتوراه. "1972

  
  
  

  منح الدكتور إسامعيل رساج الدين- " التنمية
   : درجة دكتوراه فخرية) 17(سبعة عرش 

  ىف علم االجتامع من جامعة بوخارست
   .1996برومانيا، عام 

  ىف العلوم الزراعية من جامعة ملبورن
   .1996بأسرتاليا، عام 

  ىف العلوم من املعهد الهندى لألبحاث الزراعية
   .1997بالهند، عام 

  ىف العالقات الدولية من الجامعة األمريكية
طن العاصمة بالواليات املتحدة، عام بواشن
1998.   

  ىف العلوم من جامعة البنجاب الزراعية
   .1998بالهند، عام 

  ىف العلوم من جامعة تاميل نادو لعلوم
   . 1998الحيوان والطب البيطرى بالهند، عام 

  ىف إدارة املوارد الطبيعية من جامعة والية
   .1998أوهايو بالواليات املتحدة، عام 

 لعلوم من جامعة تاميل نادو ىف كوميباتور ىف ا
   .1999بالهند، عام 

  ىف العلوم من جامعة الزراعية القومية حيدر
   .1999آباد بالهند، عام 

  ىف االقتصاد واإلدراة من الكونرسفتوار الدوىل
   .1999بباريس، فرنسا، عام 

  ىف العلوم من جامعة إيجرفتون بكينيا، عام
1999.   

 ية من جامعة توسكيا ىف العلوم الزراع
  .1999بإيطاليا، عام 

  ،ىف اآلداب من الجامعة األمريكية بالقاهرة
   .2000مرص، عام 

إسامعيل  إسامعيل
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  ىف العلوم من جامعة سرثن نيو هامسفري
مبنشسرت بالواليات املتحدة األمريكية، عام 

2002.   
  ىف العلوم من جامعة ماك جيل مبونرتيال

   .2003بكندا، عام 
  التكنولوجيا بسيدىن، ىف اآلداب من جامعة

   .2004أسرتاليا، عام 
  ىف اآلداب من جامعة بول سابتيه بتولوز

   .2004بفرنسا، عام 
  :ى تقلدهاالوظائف الت

  مدير مكتبة اإلسكندرية منذ إعادة إحيائها- 
2002   

 أستاذ زائر متميز بجامعات فاجنجن بهولندا -
   .واألمريكية بالقاهرة

لشباب ىف الفرتة من  رئيس حملة قمة عاملة ا- 
   .2002 حتى عام 1998عام 

    . مستشار خاص بالبنك الدوىل- 
 مستشار الحكومة املرصية بشأن مكتبة - 

   .اإلسكندرية الجديدة
 2000 نائب رئيس البنك الدوىل حتى يونيو - 

 ـ 1992للتنمية املستدامة بيئيا واجتامعيا (
   ).2000 ـ 1998وللربامج الخاصة  ، 1998

 الرئيس املؤسس للمجموعة االستشارية ملساعدة -  
     CGIAR ). 2000 ـ 1994(الفقراء، 

  رئيس املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء- 
CGAP  ،ـ 1995( برنامج متويىل صغري 

2000.(   
 ـ 1996( رئيس الرشاكة العاملية للمياه، - 

2000.( GWP    
الحادى  رئيس اللجنة العاملية للمياه ىف القرن - 

   ).2000 مارس -  1998أغسطس (والعرشين 
 اقتصادى ىف مجال التعليم واملوارد البرشية ىف - 

   .1976 حتى عام 1972الفرتة من عام 

 رئيس وحدة الدعم الفنى والدراسات الخاصة - 
   .1980 حتى عام 1977ىف الفرتة من عام 

 رئيس وحدة املرشوعات العمرانية ىف أوروبا -
وسط وشامل أفريقيا ىف الفرتة من والرشق األ

   .1983حتى عام   1980عام 
 مدير برامج غرب أفريقيا ىف الفرتة من عام - 

   .1987 حتى عام 1984
 املدير اإلقليمى لوسط وغرب أفريقيا ىف الفرتة - 

   .1989 حتى عام 1987من عام 
 املدير الفنى لشبه الصحراء األفريقية ىف الفرتة - 

   .1992ى عام  حت1990من عام 
 نائب رئيس البنك للتنمية املستدامة بيئيا - 

 حتى عام 1992واجتامعيا ىف الفرتة من عام 
1998.   

 شغل منصب رئيس لجنة البنك الدوىل - 
واملنظامت غري الحكومية ىف الفرتة من عام 

   .1999   حتى عام 1997
 عمل كمستشار للتخطيط اإلقليمى وعمل - 

  لقاهرة وجامعة هارفاردبالتدريس ىف جامعة ا
                            : الهيئات التى ينتمى إليها

   . عضو املجلس األعىل للثقافة-
   . املجمع العلمى املرصى- 
   . األكادميية القومية للعلوم الزراعية، الهند- 
   . األكادميية األوروبية للعلوم والفنون، النمسا- 

   .كا أكادميية بنجالديش للعلوم، د-
   . املعهد األمريىك للمخططني املعتمدين- 
   . أكادميية العامل الثالث للعلوم، إيطاليا- 
   . األكادميية العاملية للفنون والعلوم، أمريكا- 
   . أكادميية مكتبة اإلسكندرية- 

             : املؤلفات العلمية
 كتابا 50ألف وحرر العديد من الكتب منها 

 مقالة وورقة علمية 200 ورسالة، باإلضافة إىل
    :املوضوعات، ومنها حول العديد من 

    .1995 تعزيز التنمية، عام - 

إسامعيل  إسامعيل
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    .1996 االستدامة وثروات األمم، عام - 
    .1997 هندسة التمكني ، عام - 
من الرؤية للتنفيذ، :  تحقيق الرفاهية ىف الريف- 

    .1997بالتعاون مع ديفيد ستيدس، عام 
    .1998 شكسبري عرصيا، عام - 
 التكنولوجيا الحيوية واألمن الحيوى بالتعاون - 

    .1999مع واندا كوليرت، عام 
    .1999 أماكن خاصة جدا، عام - 
 العلم الربوميثيوىس بالتعاون مع جربيل - 

  .2000برسىل، عام 
  )مطرب مرصى(إسامعيل شبانة 

  6/12/1919 مولده -
  28/2/1985 وفاته  -

  )اديب وشاعر مرصى(سامعيل صربى إ
  16/2/1854 مولده -
  21/3/1923 وفاته  -

سـياىس مرصى  (الـلــهإسامعيل صـربى عبـد 
ـيط  ـر التخـط ـري ووزـي ـاد وخـب ـتاذ االقتـص واـس

  )املرصى سايقا
  25/12/1924 مولده -
  7/11/2006 وفاته  -

ـيس (إســامعيل صــدقى  ســياىس مرصى ورـئ
  )الوزراء املرصى األسبق

نقل املعتقلني سعد ( ىف مرص 19 بدء ثورة -
, وإسامعيل صدقى, محمد محمود, زعلول

وحمد الباسل إىل بورسعيد وأقلتهم باخرة إىل 
مالطة إندالع املظاهرات ىف جميع أنحاء مرص  

9/3/1919  
 حكومة إسامعيل صدقى تعطل الربملان شهرا  -

21/6/1930  
 وإعالن دستور 1923  قرر إلغاء دستور عام-

  21/10/1930جديد  

 تاسيس حزب الشعب املرصى برئاسة إسامعيل -
صدقى وإصدار جريدة يومية باسم الشعب  

17/11/1930  
 حكومته تعتقل عرشات املفكرين والكتاب - 

)   إلعالن معاهدته مع بيفنًمتهيدا(
11/7/1946  

  :مرات3 توىل رئاسة الوزراء -
  3/1/1933 اىل 19/6/1930من 

  26/9/1933 اىل 4/1/1933ومن 
  8/12/1946ىل إ 16/2/1946ومن  

  9/7/1950 وفاته  -
ــر (إـســامعيل فهـمــى  ـســياىس مرصى ووزـي

  )الخارجية السابق
  21/11/1997 وفاته  -

  )طبيب وجراح مرصى(إسامعيل محرز 
  11/7/1983 وفاته  -

ــر  ــف (إـســامعيل مظـه ــب مرصى ومؤـل ادـي
  )موسوعى

  8/1/1891 مولده -
  4/2/1963 وفاته  -

  )ان ومونولوجست مرصىفن(إسامعيل ياسني 
  15/9/1912 مولده -
  24/5/1972 وفاته  -

  )محافظة مرصية(اإلسامعيلية 
 معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة -

الشعبية ىف اإلسامعيلية ضد جنود اإلستعامر 
)  وعيد الرشطة ىف مرص(اإلنجليزى 

25/1/1952  
   مرص-أسمدة

 وقعت مرص عقد إنشاء مصنع السامد مع -
  1/3/1956 الرشكات األملانية  بعض

أسمدة  لإسامعي
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  )مطربة لبنانية(أسمهان 
  25/11/1912 مولدها -
  14/7/1944 )غرقا( وفاتها  -

  )محافظة مرصية(أسوان 
 من بناء االنتهاء يوم محافظة أسوان مبناسبة -

  15/1/0000)   1970السد العاىل عام 
 الذى شكل بحرية يبلغ أسوان افتتاح خزان -

  10/12/1902 ميل  200طولها 
 امللك فاروق يضع حجر األساس لسد أسوان  -

27/3/1948  
 وضع الرئيس عبد النارص حجر األساس للسد -

  9/1/1960)  العاىل وأعطى إشارة البدء
 أطلق الرئيس جامل عبد النارص الرشارة األوىل -

من محطة توليد كهرباء خزان أسوان  
10/1/1960  

حتفال  أضخم محطة كهرباء ىف االافتتاح -
  9/1/1968الثامن للسد العاىل بأسوان  

 إجتامع عبدالنارص مع تيتو ىف أسوان حول -
دور الدول غري املنحازة ىف املوقف الدوىل 

22/6/1970  
  15/1/1971 االحتفال بإمتام بناء السد العاىل   -
 بدء العمل ىف بناء الجامعة ىف أسوان  -

3/2/1984  
لثانية ملحطة  الرئيس مبارك يفتتح املرحلة ا-

  6/2/1989كهرباء أسوان  
 توقيع إعالن أسوان إلحياء مكتبة األسكندرية  -

12/2/1991  
 إفتتاح املرحلة األوىل ملرشوع إزدواج السكة -

  19/2/1995الحديد بني األقرص وأسوان  
 منظمة اليونسكو متنح محافظة اسوان جائزة -

  6/9/2004مدينة السالم عىل مستوى افريقيا  
  
  

  )وكالة انباء(اسوشيتد برس 
 تأسيس وكالة أسوشيتد برس ىف نيويورك  -

22/5/1873  
  اسيسكو

  انظر  
املنظمة اإلسالمية للرتبيـة والعلـوم     

  والثقافة
  )محافظة مرصية(أسيوط 

ىف ذكرى ثورة ( العيد القومى ملحافظة أسيوط -
بنى عدى واملقاومة ضد الفرنسيني ىف عام 

1799 (18/4/1799 
 القائد الفرنىس ديزيه من أسيوط متجه  تحرك-

 أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص إىل قوص
وضم إليه ىف الطريق القوات املوزعة عىل 

وترك خلفه األسطول بقيادة , طول النهر
الكومندان موراندى وكلف بليار بإخضاع 

  2/3/1799املنطقة من قنا إىل أسوان  
  6/3/1911 إنعقاد املؤمتر القبطى ىف أسيوط  - 
 الطائرات اإلنجليزية تقصف مدينتى أسيوط -

  23/3/1919وديروط 
 فتنة طائفية ىف أسيوط بسبب إمتالك قطعة -

  3/5/1992)  13يقتل فيها (أرض 
 اضطربات ىف قرية الكشح مبحافظة اسيوط -

بني املسلمني واالقباط تؤدى ملقتل واصابة 
  18/9/1998العرشات  

وى االصـل مسـترشق منسـا(اشربنجر، ألـويس 
  )Sprenger) (متجنس باالنجليزية

  3/9/1813 مولده -
  19/12/1893 وفاته  -

  )الدولية (االشرتاكية
 إستقالة فيىل برانت مستشار أملانيا الغربية -

السابق من رئاسة الدولية اإلشرتاكية  
14/3/1992  

االشرتاكية  أسمهان
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   روسيا-االشرتاكية
لفة االدولية الثالثة الذى ) الكومنرتن( حل -

 لنرش املبادئ 1919/3/12مبوسكو ىف لينني 
  15/5/1943اإلشرتاكية املاركسية ىف العامل  

   فرنسا-االشرتاكية
" السان سيمونني" تصل اىل مرص مجموعة من -

 عىل راسهم االب -جامعة اشرتاكية فرنسية
ولة لتنفيذ وصية زعيمهم سان ااتفتان ىف مح

سيمون ىف اقامة دولة صناعية باالستفادة 
  23/9/1838الحديث  بالعلم 

   مرص-االشرتاكية
" السان سيمونني" تصل اىل مرص مجموعة من -

 عىل راسهم االب -جامعة اشرتاكية فرنسية
ولة لتنفيذ وصية زعيمهم سان ااتفتان ىف مح

سيمون ىف اقامة دولة صناعية باالستفادة 
  23/9/1838بالعلم الحديث  

 صدور قوانني يوليو اإلشرتاكية ىف مرص  -
19/7/1961  

) مســـترشق املـــاىن(اشـــرتومتان، رودلـــف 
)Strothman(  

  4/9/1877 مولده -
  15/5/1960 وفاته  -

ـدين  ـت ســعد اـل ـور(أرشف ثاـب ـل ) دكـت وكـي
 حـزب النـور السـلفى) فئـات(مجلس الشعب 

  )2012دورة يناير (
  )االسكندرية (15/5/1964مولده  -
  1989 بكالوريوس زراعة جامعة االسكندرية -
  1997قوق جامعة االسكندرية  ليسانس ح-
  23/1/2012 وكيل مجلس الشعب املرصى -

  )سياىس مرصى(أرشف مروان 
أرشف مروان زوج كرمية جامل . وفاة د -

عبد النارص اثر حادث سقوطه من الطابق 
  27/6/2007الخامس ىف لندن 

  
  

 أشعة اكس
  7/11/1895 اكتشف ويلهلم رونتجن اشعة إكس - 

  األشعة السينية
عة سينية لجسم برشى كامل   أول أش-

1/7/1934  
سياىس ارسائيىل ورئيس وزراء (اشكول، ليفي 

  )إرسائيل األسبق
  25/10/1895 مولده -
  25/2/1969 وفاته  -

  )معاهدة(إشنار 
بني السلطان العثامىن ( عقد معاهدة إشنار -

  22/6/1523)  سليامن القانوىن والنمسا
   مرص-إصالح اراىض

شارة البدء ىف مرشوع  حسنى مبارك يطلق ا-
الدلتا الجديدة ويضغط عىل زر التفجري ايذانا 
بدخول مياه النيل لقناة الوادى الجديد ىف 

  9/9/1997توشىك  
 الرئيس حسنى مبارك يعطى اشارة اطالق مياه -

 الف فدان  400النيل إىل سيناء لزراعة 
25/10/1998  

   أندونسيا-إرضابات عاملية
 أندونيسيا، ونهب  بدء إضطرابات االرز ىف-

الوطنيني لرثوات األندونيسيني الصينني  
12/2/1998  

   روسيا-إرضابات عاملية
 يوم املرأة العاملى ىف اإلتحاد السوفيتى وخروج -

عامالت النسيج مبصانع نيوان ىف عامى 
 ىف مظاهرات ىف الشوارع 1909,1857

للمطالبة مبساواتهن بالرجال ىف األجور  
8/3/1857  

إرضابات  االشرتاكية
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   مرص-ات عامليةإرضاب
 إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص -

  15/3/1919إعرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن  
 21 إرضاب عامل النسيج بشرب الخيمة استمر -

  2/1/1946يوم  
 إرضاب هو األول من نوعه ىف مرص لرجال -

  5/4/1948البوليس ىف كل أنحاء البالد  
عارضة  نظمت حركة كفاية وبعض األحزاب امل-

ًإرضابات مبرص إحتجاجا عىل الغالء وإنخفاض 
مستوى الدخل وحدثت إضطرابات  وحوادث 

  6/4/2008تخريب مبدينة املحلة الكربى  
 أطفال االنابيب

)  بأسرتاليا( مولد أول طفل أنأبيب ىف العامل -
10/4/1984  

   الواليات املتحدة االمريكية-أطفال االنابيب
يب ىف امريكا   والدة أول طفلة لالناب-

27/12/1981  
 مولد أول طفلة أنابيب بالواليات املتحدة -

  1/1/1982األمريكية  
   العامل العرىب-أطفال

 ميثاق حقوق الطفل العرىب الذى اقره وزراء -
  4/12/1984الشئون االجتامعية العرب  

  األطفال املعوقون
 أول معهد مرصى إلعداد املتخصصني ىف رعاية -

  7/6/1986قني  األطفال املعا
   باكستان-أعاصري

 ألف شخص خالل إعصار برشق 47 مرصع -
  11/5/1965باكستان  

  
  
  
  

االف شخص خالل إعصارمبدينة 10 مرصع -
  15/12/1965كراتىش الباكستانية  

الف شخص نتيجة إعصار ىف  200 مرصع -
  13/11/1970خليج البنغال برشق باكستان  

   بنجالديش-أعاصري
 ماليني 9ف شخص وترشيد  أل121 مرصع -

أخرين خالل إعصار مدمر يجتاح جنوب 
  30/4/1994بنجالديش  

   الدومينكان-أعاصري
 االف شخص خالل اعصار رضب 8 مرصع -

  3/9/1930جمهورية الدومينكان  
   العامل العرىب-أعاصري

 إعصار جونو يرضب الساحل الجنوىب اإليراىن -
  6/6/2007ثم سلطنة عامن  

  مرص-أعاصري
مل يسبق أن ( عاصفة ترابية شديدة عىل مرص -

  2/5/1997)  شهدتها
   املكسيك-أعاصري

املدمر الذى " جوستان" تراجع حدة االعصار -
رضب والية لويزيانا األمريكية واوقع اكرث من 

 مليون شخصا 20 قتيل وفرار اكرث من 100
من خليج املكسيك وخسائر تقدر ب 

  2/9/2008بليارات دوالر  10
   الهند-ريأعاص

 الف شخص خالل اعصار مدمر 4 مرصع -
  16/10/1942بالهند  

 الف شخص اثناء إعصار ىف الهند  20 مرصع -
19/11/1977  

   هونج كونج-أعاصري
 االف شخص بسبب االعصار املدمر 10 مرصع -

  18/9/1906الذى اجتاح هونج كونج  

أعاصري  إرضابات
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   الواليات املتحدة االمريكية-أعاصري
دها الحدود األمريكية  أسوا أعاصري تشه-

  4/6/1985)   قتيل300أسفرت عن (الكندية 
 الواليات املتحدة تتعرض القوى اعصار ىف -

)   والية12خسائر فادحة ىف (تاريخها 
27/9/1985  

 اإلعصار أندوز يرضب رشقى الواليات املتحدة -
ليقتل ويصيب املئات ويسبب عرشين مليون 

  24/8/1992دوالر من الخسائر  
صار كاترينا املدمر ىف الواليات املتحدة  اع-

يرضب مناطق لويزيانا واملسيسبى واالباما 
واعالن بوش الحداد ملدة يومني عىل ضحايا 

 راح ضحيته اكرث من والذى(االعصار كاترينا 
  4/9/2005 ) قتيل1000

املدمر الذى " جوستان" تراجع حدة االعصار -
رث من رضب والية لويزيانا األمريكية واوقع اك

 مليون شخصا 20 قتيل وفرار اكرث من 100
 10من خليج املكسيك وخسائر تقدر ب 

  2/9/2008بليارات دوالر  
  )1956(االعتداء الثالىث عىل مرص 

 الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف يعلن -
رسميا أنه سريسل متطوعني ملرص ىف حالة 

  23/8/1956تعرضها ألى إعتداء   
ضاحية باريس لوضع " رسيف" اجتامع رسى ىف -

 فرنسا وإيطاليا(خظة العدوان الثالثة ىف مرص 
 24 اىل 19استمر اإلجتامع من ) ارسائيل
    1956اكتوبر 

19/10/1956  
بني انجلرتا وفرنسا " سيفر" توقيع بروتوكول - 

وإرسائيل والذى رسم خطة كل دولة خالل 
العدوان الثالىث عىل مرص وبدء حرب 

   دين عن بريطانيا السويس وقعه باتريك
  

وكريستيان بينوعن فرنسا وبن جوريون عن 
  24/10/1956إرسائيل  

" موسكتيري" صدور القرار النهاىئ بتنفيذ الخطة -
بريطانيا (كبدء العدوان الثالىث عىل مرص 

  25/10/1956السويس  ) وفرنسا وارسائيل
 بدء العدوان الثالىث عىل مرص نتيجة إعالن -

اميم قناة السويس  جامل عبد النارص ت
29/10/1956  

 قطعت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع -
بريطاينا وفرنسا ىف اعقاب العدوان الثالىث  

31/10/1956  
 معارك خان يونس وغزة اثناء العدوان الثالىث -

بعد انسحاب القوات املرصية من سيناء 
  3/11/1956وعمليات القتل الجامعى  

ها حول قناة  القوات الدولية تتخذ مواقع-
  12/11/1956السويس  

 إستقالة أنطوىن إيدن واعتزاله السياسة عقب -
  )1956(فشل العدوان الثالىث عىل مرص 

9/1/1957 
 إعادة فتح قناة السويس بعد تطهريها ىف -

  10/4/1957أعقاب العدوان الثالىث عىل مرص  
   السويد-اإلعدام

  8/5/1921 إلغاء عقوبة اإلعدام ىف السويد  -
   فرنسا-اإلعدام

  18/9/1981 الغاء عقوبة اإلعدام ىف فرنسا  -
   كندا-اإلعدام

  22/6/1973  إلغاء عقوبة اإلعدام ىف كندا  -
  أعالم ورايات

اخرض ( االحتفال برفع العلم املرصى الجديد -
)  وبه هالل وبداخله ثالث نجوم

10/12/1923  

أعالم  أعاصري



 

 68

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  االعالن الدستورى
  انظر  

  دستور مرص    
  اعالن الهور

 إعالن الهور بني الهند وباكستان بشأن جامو -
  .وكشمري

21/2/1999  
 اعالن ويلسون

وتكوين " 14النقاط " إعالن وودرو ويلسون -
عصبة األمم ىف أعقاب الحرب العاملية األوىل 

8/1/1918 
زـعــيم ـشــيعى للطائـفــة (اغاـخــان الثاـلــث 

  )االسامعلية
  2/11/1877 مولده -
  11/7/1957 وفاته  -

ــان ا ــع اغاـخ ــة (لراـب ــيعى للطائـف ــيم ـش زـع
  )االسامعلية

  13/12/1936)  االبن كريم( مولده -
  )مدينة مغربية(اغادير 

 القوات االسبانية تحتل اغادير املغربية  -
2/10/1925  

 القوات الفرنسية تحتل اغادير باملغرب  -
3/12/1910  

  29/2/1960 زلزال أغادير باملغرب  -
  أفريقيا

لندن من ممثىل  انعقاد أول مؤمتر ىف -
املستعمرات الربيطانية ىف افريقيا والسعى اىل 

وضع السياسة الواضحة نحو القارة السوداء  
24/9/1948  

) يوم إفريقيا( قيام منظمة الوحدة اإلفريقية -
   دولة إفريقيا تعلن قيام املنظمة ىف مؤمتر 30(

  
  

إجتامع الرئيس جامل عبدالنارص ) بأديس أبابا
لتحرير ىف إفريقيا أثناء بزعامء حركات ا

وجوده ىف أديس أبابا إلنعقاد مؤمتر أقطاب 
  25/5/1963إفريقيا  

 إعالن ميثاق منظمة الوحدة االفريقية التى -
ألغيت بعد تأسيس اإلتحاد اإلفريقى  

26/5/1963  
 الرئيس مبارك يفتتح مؤمتر توقيع معاهدة -

إخالء إفريقيا من األسلحة النووية  
11/4/1996  

نظمة الوحدة اإلفريقية تقرر عدم اإلعرتاف  م-
بأى نظام حكم أو رئيسه إذا توصل للسلطة 

  13/7/1999عن طريق العنف أو اإلنقالب  
  أفريقيا الوسطى

 انقالب عسكرى ىف افريقيا الوسطى يزيح -
  21/9/1979بوكاسا من الحكم  

  أفغانستان
 وفاة ملك أفغانستان الشاه محمد ونشوب -

  20/6/1863 فيها  الحرب االهلية
  إندالع الحرب االهلية ىف أفغانستان عقب -

  20/6/1863وفاة ملكها الشاه محمد  
  27/5/1918 إستقالل أفغانستان  -
 خان يتنازل عن الـلـه ملك أفغانستان أمان -

  14/1/1929العرش  
 انقالب عسكرى ىف أفغانستان ضد امللك ظاهر -

 27/12/1979شاه   
بان عىل الحكم ىف أفغانستان   استيالء حركة طال-

26/9/1996  
 بدء أعامل املؤمتر الدوىل إلعادة إعامر -

 دولة  60أفغانستان واليابان مبشاركة 
21/1/2002  

أفغانستان  اعالن
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   روسيا- عالقات-أفغانستان
ى وأفغانستان يوقعان  اإلتحاد السوفيت-

  24/6/1931معاهدة عدم إعتداء  
 توقيع اإلتفاق النهاىئ لسحب القوات -

  14/4/1988السوفيتية من أفغانستان  
 القوات السوفيتية تنسحب من أفغانستان  -

15/2/1989  
مفكــر (االفغــاىن، جــامل الــدين الحســيني 

  )اسالمى افغاىن مرصى الجنسية
امل الدين  أنشا الشيخ محمد عبده وج-

بباريس  " العروة الوثقى"األفغاىن جريدة 
13/3/1884 

 9/3/1897 وفاته ىف مدينة أسطنبول ىف تركيا  -
  )Plato) (فيلسوف اغريقى(افالطون 

  م. ق31/3/425 مولده -
  م. ق348/   / وفاته    -

  األقباط
 إنعقاد املؤمتر القبطى ىف أسيوط ملناقشة -

  6/3/1911مطالب األقباط  
  )شاعر باكستاىن(ال، محمد إقب

  22/2/1873 مولده -
  21/4/1938 وفاته  -

   مرص-إقتصاد
  2/5/1876 إنشاء صندوق الدين ىف مرص  -
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح أوىل مؤمتر -

  13/2/1982إلصالح املسار االقتصاد املرصى  
   الواليات املتحدة االمريكية-إقتصاد

) ول سرتيت انهبار كبري ىف تعامالت بورصة و- 
 انهيار اقتصادي يف الواليات املتحدة

  بنك، انتشار البطالة300 افالس اكرث من 
   

  
  

الخميس األسود يف (وانتشار املدخرات 
  24/10/1929)  نيويورك

 بداية الكساد العاملى الذى بدا بارتفاع االسعار -
 29حتى 1928منذ عام (ىف بورصة نيويورك 

 ىف االنهيار ثم بدات االسعار) 1929اكتوبر 
  29/10/1929)  1932الرسيع حتى عام 

 مقياس داو جونس ببورصة نيويورك يهبط -
  8/7/1934ألقل معدل له  

)  االثنني األسود( انهيار بورصة نيويورك -
11/10/1987  

 إقتصاد دوىل
 بداية الكساد العاملى الذى بدا بارتفاع االسعار -

 29حتى 1928منذ عام (ىف بورصة نيويورك 
االنهيار ىف ثم بدات االسعار ) 1929كتوبر ا

  29/10/1929) 1932الرسيع حتى عام 
)  االثنني األسود( انهيار بورصة نيويورك -

11/10/1987  
  )محافظة مرصية(األقرص 

 العيد القومى ملدينة االقرص مبناسبة اكتشاف -
 18مقربة توت عنخ آمون احد ملوك االرسة 

  1922الفرعونية عام 
4/11/- -  -  -  
 اكتشاف مقربة توت عنخ امون ىف وادى امللوك -

باالقرص بواسطة اللورد كارنافون وهيوارد 
  4/11/1922كارتر  

 إفتتاح املرحلة األوىل ملرشوع إزدواج السكة -
  19/2/1995الحديد بني األقرص وأسوان  

 إكتشاف مقربة أبناء رمسيس الثاىن ىف وادى -
  17/5/1995امللوك باالقرص 

األقرص  أفغانستان
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 هجوم إرهاىب عىل منطقة الدير البحرى -
 61 قتيال منهم 74باالقرص اسفر عن مقتل 

  17/11/1997سائحا اجنبيا  
 وجه مبارك رسالة سالم إىل العامل ىف منطقة -

الدير البحرى أمام معبد حتشبسوت باالقرص 
وافتتح عدد من املواقع اآلثرية باالقرصللسياح 
بعد إنتهاء وزارة الثقافة من مرشوعات 

 21/3/2002ترميمها وتطويرها  
   فرنسا-اإلقطاع

  4/8/1789 إلغاء الحقوق اإلقطاعية ىف فرنسا  -
  أقامر صناعية املانية

 أملانيا تطلق صاروخ يحمل قمر صناعى  -
25/8/1987  

  أقامر صناعية امريكية
 الواليات املتحدة األمريكية تطلق القمر -

  31/1/1958)  اكسبلورار(الصناعى 
 الواليات املتحدة تطلق قمرها الصناعى األول  -

1/2/1958  
أبوللو ( الواليات املتحدة تطلق للفضاء املركبة -

14(  
31/1/1971 

 علامء ناسا يستعيدون قمر صناعى ضال ىف -
  الفضاء

12/1/1990 
  أقامر صناعية روسية

 اطلق اإلتحاد السوفيتى أول قمر صناعى إىل -
  4/10/1957)  سبوتنيك(مدار حول االرض 

)  1لونا( إطالق القمر الصناعى السوفيتى -
2/1/1959  

)  وسكوزم( تحطم القمر الصناعى الروىس -
16/8/1967  

  
  

 اإلتحاد السوفيتى يطلق أقامر صناعية -
  27/4/1970"  كوزموس"بصاروخ 

  أقامر صناعية صينية
 أطلقت الصني الشعبية أول قمر صناعى لها -

  25/4/1970ىف مدار حول األرض  
 الصني تطلق أول قمر صناعى لألغراض -

  التجارية
7/4/1990  

  أقامر صناعية مرصية
 يفتتح املحطة األرضية لإلتصال  الرئيس مبارك-

بالقمر الصناعى لدول املحيط الهندى  
17/6/1984  

) نايل سات( إطالق القمر الصناعى املرصى -
من قاعدة فضائية مبدينة تولوز الفرنسية  

29/4/1998  
  إطالق القمر الصناعى املرصى نايل سات-

102 (18/8/2000  
  أقامر صناعية هندية

اعيا حول األرض   الهند تطلق قمرا صن-
18/7/1980  

  20/5/1992 الهند تطلق قمر صناعيا  -
  أقامر صناعية يابانية

رابع دولة ىف العامل ( اليابان تطلق قمرا صناعيا -
  11/1/1970)  تطلق قمرا للفضاء

 أطلقت اليابان قمرها الصناعى األول -
  11/2/1970)  أوهومى(

)  يستان( أطلقت اليابان قمرها الصناعى الثاىن -
16/2/1971  

 اليابان تطلق أول صاروخ فضاىئ لها  -
14/8/1986  

أقامر  اإلقطاع
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  األكادميية األمريكية
أحمد زويل الحائز .  تسلم العاملان املرصيان د-

زاهى حواس . عىل جائزة نوبل ىف الكيمياء ود
تى الالجيزة الدرع الذهبية  مدير منطقة آثار

  29/10/2000متنحها األكادميية األمريكية 
  ية نارص العسكرية العلياأكادمي

 إفتتاح أكادميية نارص العسكرية العليا  -
6/3/1965  

 )Octavius) (امرباطور روماىن(اكتافيوس 
يعلن ضم مرص ( أوكتافيوس أوجسطس -

  م. ق29/8/30)  لإلمرباطورية الرومانية
   أثرية وعلميةإكتشافات

  27/8/1799 اكتشاف حجر رشيد  -
 روبرت اسطة العامل إكتشاف ميكروب الدرن بو- 

 24/3/1882كوخ واليوم العاملى للدرن  
 13/3/1930 إكتشاف كوكب بلوتو  -
 اإلتحاد السوفيتى يعلن عن رس إكتشافه -

  10/3/1950للقنبلة الذرية  
  27/3/1953 إكتشاف تطعيم شلل األطفال  -
بواسطة املكتشف ( إكتشاف سريابيوم سقارة -

 سقارة  شامل رشق هرم) اإلنجلريى إمريي
11/2/1970 

أول حالة ىف والية (  إكتشاف مرض اإليدز -
  3/6/1981)  كاليفورنيا األمريكية

 28/4/1982ً إبتكار اليابان تليفونا متنقالً للجيب  - 
 إكتشاف متثال لرمسيس الثاىن يزيد عمره عن -

  24/2/1984 عام  4000
 إكتشاف حطام سفينة بريطانية غرقت عام -

1838   
12/3/1986  

من القرن العارش ( إكتشاف مكتبة ىف بغداد -
تضم مجموعة من املخطوطات ) امليالدي

  12/4/1986 )السومرية

 اليابان تصنع إنسان آىل يستطيع تنظيف -
  9/6/1987طائرة ضخمة  

 لوحة أثرية مبعبد 100 إكتشاف أكرث من -
  19/2/1988رمسيس الثاىن بالجيزة  

 إىل عرص  إكتشاف معبد الوادى الذى يرجع-
  22/3/1990امللك خوفو  

 إكتشاف مدينة إرم ذات العامد ىف عامن -
  5/2/1992بواسطة األقامر الصناعية  

 إكتشاف هرم صغري بالقرب من هرم خوفو  -
7/2/1993  

 أعلن علامء املخترب األوروىب لألبحاث النووية -
دون ذرى رجحوا وأنه عن اكتشاف جسم 

  4/7/2012 اللبنة األوىل ىف بناء الكون
  إكتشافات جغرافية

:  كريستوفر كولومبس يرسو بسفنه الثالث-
سانتا ماريا والبنتا والتيتا عند جزيرة جامايكا  

3/5/1494  
  22/4/1500 إكتشاف الربازيل  -

  )مجلة مرصية(اكتوبر 
 صدور العدد األول من مجلة اكتوبر املرصية -

  31/10/1976"  برئاسة أنيس منصور"
 )غانيةمدينة (اكرا 

 إنعقاد مؤمتر القمة االفريقى ىف اكرا حرضه -
  21/10/1965الرئيس عبد النارص  

  االكراد
 عقد حلف سعد أباد بني تركيا وإيران والعراق -

  9/7/1937وأفغانستان ملقاومة األكراد  
   العراق-اكراد

 مصطفى برزاىن يدعو لثورة االكراد ضد العراق  -
9/9/1961  

الذاىت للمواطنيني األكراد  صدور قانون الحكم -
  11/3/1974ىف شامل العراق  

أكراد  األكادميية
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 العراق يعلن التزامه بإستقالل األكراد  -
25/4/1991  

  )سياىس سورى(أكرم الحوراىن 
  24/2/1996 وفاته  ىف عامن باألردن  -

 )اديب فلسطينى(كرم زعيرت أ
  11/4/1996 وفاته  -

) داعيــة اســالمى امــريىك(اكــس، مــالكومل 
)Malcolm X(  

  21/2/1965 اغتياله ىف نيويورك   -
  )مجلة فرنسية( اكسربيس 

 صدور العدد األول من مجلة أكسربيس  -
16/5/1952  

  )قمر صناعى امريىك(اكسبلورار 
القمر  الواليات املتحدة األمريكية تطلق -

  31/1/1958)  اكسبلورار(الصناعى 
 االكوادور

   - - - -/10/8 العيد القومى ىف أكوادور    -
 )سفينة ايطالية(اكيىل الرو 

 جبهة التحرير الفلسطينية تخطف السفينة -
بعد اقالعها من " اكيىل الرو"اإليطالية 

  7/10/1985اإلسكندرية  
 )رئيسة الفلبني(اكينو، كورازون 

 أكينو تعني أول رئيسة للفلبني   كورازون-
26/2/1986  

 )Akihito) (امرباطور ياباىن(اكيهتو 
 23/12/1933 مولده  -
 تنصيب االمرباطور أكهيتو إمرباطورا لليابان -

 6/1/1989خلفا لوالده هريوهيتو  
 تتويج إكيهتو امرباطور عىل اليابان خلفا -

  12/11/1990لوالده هريوهيتو  
 
 
  
  
 

و مؤسس رشكـة  اقتصادى ياباىن(اكيو موريتا 
 )سوىن

  3/10/1999 وفاته  -
 )جزيرة(البا 

 5/7/1796 إنجلرتا تستوىل عىل جزيرة البا  -
 البانيا

 28/11/1912 استقالل البانيا  -
 13/9/1968 البانيا تنسحب من حلف وارسو  -
 انتحار محمد شيخو رئيس وزارء ألبانيا  -

18/12/1981 
 اليا ايط- عالقات-البانيا

  7/4/1939أللبانيا     غزو إيطاليا-
 )Alberto) (ملك ايطاىل(الربتو األول 

  29/7/1900 اغتياله  -
 )Elgar) (موسيقى بريطاىن(الجار، إدجار 

 23/2/1934 وفاته  -
  )Greco,EL) (رسام اسباىن(الجريكو 

 7/4/1614 وفاته  -
  )Alsop) (صحفى امريىك(السوب، جوزيف 

  11/10/1910 مولده -
  )Alsop) (صحفى امريىك(السوب، ستيوارت 

  17/5/1914 مولده -
  26/5/1974 وفاته  -

  العقاد
  انظر  
  عباس محمود العقاد    

السـوب  أكـرم
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  )كتاب(ألف ليلة وليلة 
 محكمة جنح آداب القاهرة برئاسة أحمد -

  9/6/1985"  ألف ليلة وليلة"الحسينى تصادر 
  األلفية الثالثة

 احتفاالت بدء األلفية الثالثة امليالدية وظهور -
  2000مشكلة الكومبيوتر بالتعامل مع عام 

1/1/2000  
  مرص-ألقاب ورتب

الفرمان مبنح إسامعيل لقب خديو بدال  صدور -
  8/6/1867من واىل وأمتيازات أخرى  

 3/8/1952 إلغاء األلقاب والرتب ىف مرص  -
  )طيار بريطاىن(الكوك، جون 

 أول رحلة جوية عرب املحيط األطلنطى دون -
قام بها الطياران الربيطانيان جون (توقف 

  14/6/1915)  الكوك وتينت براون
  املانيا

ان األمر األملاىن بإغراق السفن التجارية  رسي-
املسلحة خالل الحرب العاملية األوىل  

29/2/1916  
 إعالن دستور أملانيا الجمهورى املسمى -

  11/8/1919بدستور فيمر  
 بدء حكم النازية بتعيني أدولف هتلر -

  30/1/1933مستشارا ألملانيا  
يني   إحراق مبنى الربملان األملاىن عىل أيدى الناز-

27/2/1933  
 الحزب النازى األملاىن يفوز باألغلبية ىف الربملان  -

5/3/1933  
 أدولف هتلر يأمر بحل جميع األحزاب -

  14/8/1933األملانية ماعدا الحزب النازى  
 تشكيل مجلس برملاىن ىف أملانيا برئاسة زعيم -

الحزب الدميقراطى كونراد اديناور مكلف 
ات لندن باعداد الدستور حسب اتفاق

1/9/1948  
  

  30/11/1948 تقسيم برلني إىل رشقية وغربية - 
 إعالن قيام جمهورية أملانيا الدميقراطية -

بعد الهزمية األملانية ىف ) الرشقية(الشعبية 
  19/3/1949الحرب العاملية الثانية  

 إعالن الجمهورية األملانية اإلتحادية الغربية  -
23/5/1949  

ة أملانيا الدميقراطية   إعالن انشاء جمهوري-
7/10/1949  

  5/5/1955 إستقالل أملانيا الغربية  -
 تعيني هونيكر زعيام للحزب الشيوعى ىف -

  3/5/1971)  خلفا ألولربيشت(أملانيا الرشقية 
 قبول أملانيا الغربية والرشقية عضوتان ىف االمم -

  18/9/1973املتحدة  
 هيلموت كول يصبح مستشارا ألملانيا -

 29/3/1983حادية  اإلت
  9/11/1989 انهيار سور برلني  -
 إكتشاف مقربة جامعية للجنود االملأن  -

28/3/1990  
 أحزاب أملانيا الرشقية تتفق عىل تشكيل -

حكومة غري شيوعية ألول مرة منذ الحرب 
  4/4/1990العاملية الثانية 

 أملانيا الغربية والرشقية تؤلفان كتلة اقتصادية -
  1/7/1990عىل املارك الغرىب  واحدة تعتمد 

  30/8/1990 توقيع ميثاق الوحدة األملانية   -
يوم (  اعادة توحيد أملانيا الغربية والرشقية-

 3/10/1990)  الوحدة اإلملانية
 إختيار برلني عاصمة لدولة أملانيا املوحدة بعد -

  20/6/1991إنهيار الشيوعية  
غربية  إستقالة فيىل برانت مستشار أملانيا ال-

السابق من رئاسة الدولية اإلشرتاكية  
14/3/1992 

 إنتقال برملان أملانيا ملبنى الريخستاج الجديد -
  19/4/1999ىف برلني  

املانيا  ألف ليلة
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   ارسائيل- عالقات-املانيا
) الغربية( فضيحة رس صفقة األسلحة األملانية -

  18/2/1965إلرسائيل  
   ايطاليا- عالقات-املانيا

عسكرى من أملانيا  توقيع تحالف سياىس و-
وإيطاليا إستكامال ملحور برلني روما  

22/5/1839  
تعلن الحرب عىل أملانيا ىف الحرب   إيطاليا-

  28/8/1916العاملية األوىل   
  أول إجتامع بني هتلر وموسولينى  -

14/6/1934  
 برلني  - أملانيا وإيطاليا يشكالن محور روما-

25/10/1936  
   بلجيكا- عالقات-املانيا

 القوات األملانية تغزو بلجيكا وهولندا   -
10/4/1940  

 أملانيا تغزو بلجيكا وهولندا ىف الحرب العاملية -
  10/5/1940الثانية  

   بلغاريا- عالقات-املانيا
  2/3/1941 أملانيا تحتل بلغاريا   -

   بولندا- عالقات-املانيا
 أملانيا الغربية وبولندا تنهيان عدائهام -

  15/11/1989التاريخى  
   روسيا- عالقات-املانيا

إستسالم ( توقيع معاهدة برست ليتوفسك -
روسيا ألملانيا وخرجت من الحرب العاملية 

  3/3/1918)   األوىل
  توقيع معاهدة عدم إعتداء بني روسيا وأملانيا-

23/4/1939  
 يوقعان معاهدة عدم اعتداء  هتلر وموسولينى-

23/8/1939  
  
  

اجم سباستيبول ىف الجبهة  القوات األملانية ته-
  الروسية

4/6/1941 
 بداية انسحاب القوات األملانية من ستالينجراد  -

1/1/1943  
  القوات السوفيتية تخمد ثورة عامل أملانيا -

  17/6/1953الرشقية  
 توقيع معاهدة بني جمهورية أملانيا -

الدميقراطية واإلتحاد السوفيتى عىل االحرتام 
  20/9/1955املتبادل  

 اإلتحاد السوفيتى وأملانيا الغربية يوقعان -
  12/8/1970معاهدة عدم إعتداء  

   رومانيا- عالقات-املانيا
  ملك رومانيا يستسلم لألملان ىف الحرب -

  9/6/1940العاملية الثانية  
   فرنسا- عالقات-املانيا

 إتفاق بني فرنسا وأملانيا تعرتف فيه أملانيا -
  8/2/1909مبصالح فرنسا ىف املغرب  

   املجر- عالقات-املانيا
  1/3/1944 األملان يحتلون املجر -

   الرنويج- عالقات-املانيا
 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج ىف -

  9/6/1940الحرب العاملية الثانية  
   النمسا- عالقات-املانيا

  12/3/1938 القوات األملانية تحتل النمسا  -
   هولندا- عالقات-املانيا

القوات األملانية تغزو بلجيكا وهولندا   -
10/4/1940  

 أملانيا تغزو بلجيكا وهولندا ىف الحرب العاملية -
  10/5/1940الثانية  

املانيا  املانيا
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   الواليات املتحدة االمريكية- عالقات-املانيا
 الواليات املتحدة األمريكية تقطع عالقتها -

  3/2/1917بأملانيا  
انيا  ً امريكا تعلن الحرب رسميا عىل أمل-

28/4/1917  
 بدء العالقات الدبلوماسية بني الواليات -

املتحدة األمريكية وأملانيا الرشقية   
4/9/1974  

   يوغسالفيا- عالقات-املانيا
 إستسالم يوغوسالفيا للجيش األملاىن  -

19/4/1941  
   اليونان- عالقات-املانيا

  8/4/1941 أملانيا تحتل سالونيكا باليونان  -
 )شاعر لبناىن(كة إلياس أبو شي

  )1903مولده  (
  27/1/1947 وفاته  -

 )رئيس لبناىن(إلياس الهراوى 
 انتخاب إلياس الهراوى رئيسا لبنان  -

24/11/1989  
 )رئيس لبناىن(إلياس رسكيس 

  8/5/1976 إنتخابه رئيس لجمهورية لبنان  -
  27/5/1985 وفاته  -

  )شاعر مهجرى سورى(إلياس فرحات 
  25/11/1976 وفاته  -

  )Dante) (اديب ايطاىل(اليجريى، دانتى 
  14/11/1265 مولده -
  13/9/1321 وفاته  -

ـــــث األوىل  ـــــة(اليزابـي ـــــة بريطانـي ) ملـك
)Elizabeth(  

إليزابيث األوىل تتوىل عرش إنجلرتا   -
6/7/1560  

  
  

) ملـكــــة بريطانـيــــة(اليزابـيــــث الثانـيــــة 
)Elizabeth(  

  21/4/1926 مولدها -
ة ملكة بريطانيا من االمري  زواج اليزابيث الثاني-

  20/11/1947)   دوق أدنربة(فيليب 
 توىل امللكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا   -

6/2/1952  
 تتويج إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا  -

2/6/1953  
 مبارك يجتمع مع امللكة إليزابيث الثانية ىف -

 550القرص امللىك واإلعالن رسميا عن الغاء 
ر من إجامىل ديون بريطانيا عىل مليون دوال

  23/6/1991مرص تنفيذا إتفاق نادى باريس  
  )Elizabeth) (امرباطوره منساوية(اليزاليث 

  10/9/1898 اغتيالها -
  )اول سفري إلرسائيل مبرص(اليسار، الياهو بن 

إلياهو بن ( تعيني أول سفري إلرسائيل ىف مرص -
  24/2/1980)  اليسار

  )Eliot) (بريطاىنشاعر (س . اليوت، ت
  26/9/1888 مولده -
  4/1/1965 وفاته  -

  

اسم مستعار ) (اديب بريطاىن(اليوت، جورج 
  )Eliot) (ملكارى اند ايفانز

  22/11/1819 مولده -
  22/12/1880 وفاته  -

  

ـة البيجــوم  ـة (ام حبيـب ـة اغاخــان ارمـل قريـن
امللياردير الراحل اغاخان زعيم طائفة الشيعة 

  )اإلسامعيلية
  1/7/2000)  عاما 95عن (فاتها   و-

ام حبيبة  املانيا
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  )مدينة سودانية(ام درمان 
   معركة ام درمان-
2/9/1898 

  )ميناء فلسطينى(ام الررشاش 
 إرسائيل تحتل ميناء أم الررشاش عىل خليج -

العقبة ىف البحر االحمر وتطلق عليه اسم 
" إيالت"ميناء 

9/3/1949  
ــــوم  ــــة (ام كلـث مطرـب

سـيدة الغنـاء ) (مرصية
   )العرىب

)30/ 12 /1898- 3/ 2 /
1975(   

  30/12/1898 مولدها -
  . أم كلثوم ، مغنية مرصية-

 اشتهرت يف مرص ويف عموم الوطن العريب يف 
القرن العرشين، ولقبت بكوكب الرشق 

  وسيدة الغناء العريب
يتعرف والدها عىل الشيخني , 1916 بعد عام -

زكريا أحمد وأبو العال محمد اللذان أتيا إىل 
نبالوين إلحياء ليايل رمضان وبكثري من الس

اإللحاح تم إقناع األب باالنتقال إىل القاهرة 
. هنا كانت الخطوة األوىل ..ومعه أم كلثوم

وقتها أحيت ليلة اإلرساء واملعراج بقرص عز 
الدين يكن باشا وقامت سيدة القرص بإعطائها 

 جنيهات أجرا 3خامتا ذهبيا وتلقت أم كلثوم 
  .لها

 تعود إىل القاهرة لىك تستقر 1921م  يف عا-
,  تغني يف حفالت كبار القوم1923.نهائيا

وتغني يف حفل تحرضه كبار مطربات عرصها 
التي  .وعىل رأسهم منرية املهدية شخصيا

  كانت تلقب بسلطانة الطرب

 تتعرف عىل أحمد رامي عن طريق أبو 1924 -
يف إحدى الحفالت تغني أم كلثوم , العال

يف هذه الحفلة , )حه عيونهالصب تفض(
, بالذات يحرض أحمد رامي العائد من أوروبا

بإمكاننا أن نقول , ويعلم أنه قد وجد هدفه
أن البداية الحقيقية كانت عندما سمعها 

يف . محمد القصبجي امللحن املجدد وقتها
 أيضا، تعرفت أم كلثوم إىل 1924نفس العام 

طبيب أسنان يهوى املوسيقى هو أحمد 
 النجريدي أول ملحن يلحن ألم كلثوم صربي

إال أن ألحانه تعتمد عىل , ألحانا خاصة بها
الزخارف املوسيقية بشكل كبري مام دفع أم 

يف ذلك العام  كلثوم إىل إنهاء التعاون مبكرا
يبدأ محمد القصبجي يف إعداد أم كلثوم فنيا 

وأول , ومعنويا فيكون لها فرقتها الخاصة
 لبطانة املعممني تخت موسيقي يكون بديال

عندما شنت روز , التي كانت معها دامئا
, اليوسف واملرسح هجوما صاعقا عىل بطانتها

رمبا هذا ما جعل أبوها يتخىل عن كونه 
منشدا ويتوارى هو والشيخ خالد ويرتاجعا إىل 

بعدها بعام تقريبا تخلع أم , ظلامت التاريخ
كلثوم العقال والعباءة وتظهر يف زي اآلنسات 

أبو العال (ذلك بعد أن توىف الشيخ , ملرصياتا
الذي ترك فيها تأثريا روحيا عظيام , )محمد

  .وكان مرشدها يف عامل الطرب
ًكان شائعا يف أوائل القرن العرشين أن يقدم 
املطربون قصائد بعينها برصف النظر عن تفرد 
أحدهم بها، وكانت املباراة ين املطربني تكمن 

أراك (صيدة، قصيدة يف كيفية أداء نفس الق
ّغنتها أم كلثوم مرة من ألحان ) عىص الدمع

السنباطي، ومرة من ألحان عبده الحامويل 
  .1926عام 

عيل بلد املحبوب ( تغني 1935 يف عام - 
  لحان ملحن شاب رياض امن ) وديني

  

ام كلثوم  ام درمان
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السنباطي، وقد ظل السنباطي يلحن ألم 
 عاما، ويكاد يكون هو 40كلثوم ما يقرب من 

   الوحيد يف فرتة الخمسيناتملحنها
الم كلثوم ألول مرة " نشيد االمل" عرض فيلم -

  11/1/1937بدار سينام رويال  
 أنعم عليها امللك فاروق بنيشان 1943 يف عام -

  الكامل ىف حفل حرضه بالنادى االهىل
 قصائد من ألحان 3 تغني 1946 يف عام -

سلوا (السنباطي وكلامت أحمد شوقي، غنت 
لتي أخذت بعدا سياسيا يف أبياتها التي ا) قلبي
  :تقول

وما نيل املطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا "
 "غالبا

كان ذلك بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية 
ونكوص اإلمرباطورية الربيطانية عن وعدها 
مبنح مرص االستقالل التام، وغنت قصيدة 

، ويصل طلب من القرص بتغيري )ولد الهدي(
 :يف البيت الذي يقول) شرتاكيوناال(كلمة 

ُ لوال دعاوي القوم   االشرتاكيون أنت إمامهم 
 ُوالغلواء

كان هذا يف عرص بروز التيار اليساري الذي مل 
يكن يتاميش مع اتجاهات القرص وال رغبات 
امللك، إال أنها أرصت عيل عدم تغيري أي كلمة، 

 وغنت أيضا يف ذلك العام
   النبوي نهج الربدة أروع ما غنت يف املديح-
 غنت من الحان رياض 1966 يف سنة -

السنباطي قصيدة األطالل من كلامت الشاعر 
إبراهيم ناجي وكان غناؤها لهذه االغنية بعد 

  عام واحد من غنائها الغنية انت عمرى
مرص تتحدث عن ( تغني 1951 يف عام -

، ليأيت بعدها بعام واحد ثورة يوليو )نفسها
  ي مبنع أم كلثوم من الغناءويصدر قرار عسكر

 وصل املوضوع إىل جامل 1952 يف سبتمرب -
  عبد النارص شخصيا، الذي ألغى هذا القرار،

   

ويذكر أن الذي أوصل إليه املوضوع هو 
مصطفى أمني وعىل إثر نزاع عىل منصب 
النقيب يتم إلغاء انتخابات النقابة، ويتم 
. تعيني محمد عبد الوهاب نقيبا للموسيقيني

عىل إثر هذا املوقف وما تردد عن مساندة 
ِبعض الضباط األحرار لعبد الوهاب؛ تبلغ أم  َ ُ
كلثوم قرار اعتزالها إىل الصاغ أحمد شفيق أبو 
عوف الذي نقله إىل مجلس قيادة الثورة، 
فذهب إليها وفد مكون من جامل عبد 
النارص وعبد الحكيم عامر وصالح سامل 

لقد أثرت هذه إلقناعها بالعدول عن رأيها، 
اللحظة فيها كثريا جدا كام ظهر فيام بعد من 
ٍأغان لها ومواقف، وحملت إعجابا جارفا بعبد 
النارص ومبواقفه ككل الشعب آنذاك، ويتجىل 

بعد الصرب ما طال نهض (ذلك يف أغنية مثل 
) الرشق وقال، حققنا اآلمال برياستك يا جامل

ادنا أجمل أعي ..يا جامل يا مثال الوطنية(أو 
  )املرصية برياستك للجمهورية

 سيتم تكوين اللجنة 1952 ديسمرب 19 يف -
املوسيقية العليا التي ستكون من أعضائها 

يف عام . وعبد الوهاب) السنباطي(وبجانبها 
 تنتخب كعضو رشيف يف جمعية مارك 1953

توين العاملية نفس الجمعية التي من أعضائها 
ل وثيودور الرشفيني ايزنهاور وونستون ترشش

 يوليو 8تحديدا .. يف نفس العام. روزفلت
يتويف أخوها الشيخ خالد الذي كان من 

  املفرتض أن يكون صييت األرسة
 خفضت أم كلثوم جدول حفالتها 1954 عام -

املوسيقية بسبب املشاكل الصحية التي تعاين 
ويذكر أن النظارة السوداء التي كانت . منها

سبب مرض ترتديها بشكل مستمر كانت ب
. الغدة الدرقية الذي أدى إىل جحوظ عينيها

كان هذا سببا أيضا اليقافها لنشاطها التمثييل 
  . أفالم 6 الذي اقترص عىل

ام كلثوم  ام كلثوم
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 تزوجت أم كلثوم من حسن السيد 1954 عام -
الحفناوي أحد أطبائها الذين تولوا عالجها 

 1975يف عام . واستمر الزواج حتى وفاتها
ة وسام النهضة من ملك تضم إىل قامئة األوسم

األردن عام ووسام االستحقاق من الدرجة 
  األوىل من الرئيس هاشم األتاىس

 غنت أم كلثوم نشيد 1956 أكتوبر عام 29 يف -
الذي )  زمان ياسالحيالـلـهو(صالح جاهني 

ذلك النشيد الذي أىت به . سيصبح نشيدا قوميا
لها كامل الطويل ذات ليلة حدثت فيها غارة 

وحني .. لنشيد عىل ضوء الشموعوحفظت ا
تقرر أن تسجله يف محطة االذاعة بشارع 
الرشيفني يعرتض أغلب املوسيقني خوفا من 
إعالن إرسائيل أنها سترضب محطة االذاعة 

  فتقرر أم كلثوم أن تسجل النشيد
مرص التي يف ( ويف فرتة  الخمسينات تغني -

) هسيبك للزمن(و) أنشودة الجالء(و) خاطري
 يف مسلسل اذاعي هو مسلسل وستشارك

العدوية حيث تشرتك بتقديم األغاين يف  رابعة
, )عىل عيني بكت عيني: (ٍأغان مثل, املسلسل

, )يا صحبة الراح(, )لغريك ما مددت يدا(
عرفت الهوى (, )الرضا والنور(, )حانة األقدار(

تلك األغاين التي سيتم ).. مذ عرفت هواك
) رابعة العدوية(استعاملها يف الفيلم الشهري 

  .التي قامت نبيلة عبيد ببطولته
 وعىل سبيل التوثيق نثبت ما قالته مجلة نيوز -

ان صوت أم كلثوم هو : "1956ويك عام 
الصوت املفضل املحبوب يف جميع أنحاء 

, ًحسب زعم املجلة طبعا" الرشق األوسط
ملكة بالد (باإلضافة إىل أن املجلة وصفتها بـ

 تنال وسام االرز برتبة 1959يف عام ). العرب
كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناين رشيد 

  .كرامي

 بأغنيتها الرقيقة 1959 وأنهت أم كلثوم عام -
من كلامت أحمد رامي وألحان ) هجرتك(

 وافتتحت موسم رياض السنباطيالعبقري 
انتا فني والحب (الستينات بأغنيتها الشهرية 

لهذه األغنية ). حب ايه(املعروفة بـ ) فني
قصة معروفة وهي أنه يف أحد اللقاءات بني 

 صاحب رشكة مرص محمد فوزيأم كلثوم و
عرض عليها أن يسمعها , فون قبل التأميم

كان هذا , لحنا مللحن شاب يعجبه كثريا
سيسمعها بليغ , بليغ حمديالشاب هو 
كان الهدف فقط أن تسمع , حمدي اللحن

لحنه الذي ستغنيه إحدى املطربات إال أنها 
ستطلب منه أن يعيد اللحن مرة أخرى 

!. وأخرى حتى تعرض عليه أن تغني األغنية
منذ هذا التاريخ سيلحن لها بليغ أغنية 

  .واحدة عىل األقل سنويا
هوا صحيح الهوى ( بأغنية 1961  وأنهت عام - 

وتوىف محمود بريم التونىس صاحب ) غالب
األغنية قبل الحفلة التي تغني فيها هذه 
القصيدة وميوت بعده بشهر واحد زكريا 

 14أحمد ملحن األغنية وصديق بريم الويف يف 
فرباير بعد أن انتهت مشاكله مع أم كلثوم 

من املؤكد ان الستينات كانت . بشكل ودي
حول يف حياة أم كلثوم وبرغم أن أشهر نقطة ت

أغانيها قد غنت يف تلك الفرتة إال أن هناك 
الكثريون يرون أنها كانت من أقل فرتاتها 

 الفنية باستثناء بعض األغاين املعدودة
غنت أم كلثوم واحدة من  1964 ويف عام -

األغنية التي كانت , أشهر أغانيها عىل اإلطالق
إنت ( كاملة أغنية  عاما40نتاج تعاون تأخر 

هذه األغنية التي ستحتاج إىل تدخل , )عمري
عبد النارص شخصيا لتخرج إىل النور، أغنيتها 

  .مع املوسيقار املايسرتو محمد عبد الوهاب
  3/2/1975 وفاتها  -

ام كلثوم  ام كلثوم
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) اديب ورواىئ برازيىل(مادو، جورج أ
)Amado(  

  10/8/1962 مولده -
 7/8/2001 وفاته  -

  املتحدةاالمارات العربية 
 توىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الحكم -

  6/8/1966 دولة اإلمارات العربية املتحدة ىف
 القوات اإليرانية تحتل جزر ابوموىس وطنب -

الصغرى وطنب الكربى ىف الخليج عشية 
االعالن عن قيام دولة اإلمارات العربية 

  28/11/1971املتحدة  
  2/12/1971 قيام دولة اإلمارات العربية  -
 انضامم دولة االمارات العربية إىل جامعة -

  6/12/1971الدولة العربية  
 انضامم دولة اإلمارات العربية إىل عضوية -

  8/12/1971مجلس اآلمن  
 إنضمت رأس الخيمة إىل دولة اإلمارات -

  10/2/1972العربية املتحدة  
 دولة االمارات العربية أول دولة عربية -

  11/11/1987 مع مرص  تستانف عالقتها
  )مطرب شعبى مرصى) (الشيخ(إمام عيىس 

  7/6/1995 وفاته  -
ـتيت  ـحاب(امبايرـس ـة ـس  Empire) (ناطـح

State(  
 " تدشني ناطحة السحاب األمريكية -

وكانت أعىل بناية (ىف نيويورك  " إميايرستيت
  2/5/1935)  ىف العامل آنذاك

 مقاتلة أمريكية تصطدم بناطحة سحاب -
  28/7/1945 شخصا 13وتقتل ) ستيتأمباير(

  االمرباطورية الرومانية
يعلن ضم مرص (أوكتافيوس أوجسطس  -

 م. ق29/8/30)  لإلمرباطورية الرومانية
  
  
  
  
  

  االمرباطورية العثامنية
 الجيش املرصى يحتل مدينة أزمري، فيستنجد -

 13السلطان بروسيا التى ترسل أسطولها و
دة تحالف ألف جندي، وتوقع الدولتان معاه

تؤدى إىل تدخل إنجلرتا وفرنسا للتوفيق بني 
  28/2/1833تركيا ومحمد عىل  

بسويرسا تعهدت الحكومة " اورش" توقيع صلح -
العثامنية مبوجب املعاهدة بسحب جيوشها 

  15/10/1912من طرابلس الغرب وبرقه  
 بدء ثورة دول البلقان عىل اإلمرباطورية -

  1913//7/2العثامنية  
سلطان تركيا العثامىن محمد السادس   خلع -

23/4/1920  
   االرمن-  عالقات- االمرباطورية العثامنية

 بدء مذابح األرمن عىل يد األتراك العثامنيني  -
24/4/1915  

   رومانيا- عالقات-االمرباطورية العثامنية
 تركيا العثامنية توقع مع االمرباطور الروماىن -

  4/9/1627معاهدة سالم  
) فيلسـوف وشـاعر امـريىك(الـف مرسون، رإ
)Emerson(  

  25/5/1803 مولده -
  27/4/1882 وفاته  -

  امريكا
  انظر  
        الواليات املتحدة االمريكية      

  امريكا الالتينية
 اجتامع وزراء خارجية دول أمريكا الالتينية ىف -

  22/8/1987كاراكاس  

امريكا  أمادو
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  )مدينة هولندية(امسرتدام 
لية فوق امسرتدام   سقوط طائرة شحن ارسائي-

4/10/1992  
  )شاعر مرصى(أمل دنقل 

  23/6/1940 مولده -
  21/5/1983 وفاته  -

  مم املتحدةاأل
ممثىل بريطانيا وامريكا ( إجتامع الدول الكربى -

ىف دمتارين أوكس لوضع مسودة ) وروسيا
 21من ) (هيئة األمم املتحدة(ميثاق 
  21/8/1944) 1944 سبتمرب 28 -  أغسطس

 سان فرانسيسكو إلنشاء هيئة األمم  مؤمتر-
  املتحدة

5/4/1945  
 توقيع ميثاق هيئة األمم بسان فرانسيسكو  -

26/6/1945  
 دخول مرص واململكة العربية السعودية اىل -

  24/10/1945االمم املتحدة  
  24/10/1945 بدء عمل منظمة االمم املتحدة  -
 دخول مرص واململكة العربية السعودية اىل -

  24/10/1945 املتحدة   االمم
  24/10/1945 بدء عمل منظمة االمم املتحدة  - 
  21/12/1945 انضامم العراق إىل االمم املتحدة  - 
  17/1/1946 أول اجتامع ملجلس األمن  -
 األمم املتحدة تتبنى أول قرار ىف تاريخها -

باإلستخدام السلمى للطاقة النووية وإزالة 
  24/1/1946أسلحة الدمار الشامل  

 إنتخاب تريجفى ىل أول سكرتري لألمم املتحدة  -
1/2/1946  

ً إختيار نيويورك مقرا لألمم املتحدة  -
13/2/1946  

  
  

 توقيع اتفاقية االمم املتحدة ىف جنيف واختيار -
  5/12/1946ًمدينة نيويورك مقرا دامئا لها  

 الدول العربية ترفض خطة لتقسيم فلسطني -
  1/9/1947  اقرتحتها االمم املتحدة

 انضامم باكستان اىل االمم املتحدة  -
30/9/1947  

 صدور قرار من مجلس االمن بتقسيم فلسطني -
اليوم العاملى للتضامن مع (وتدويل القدس 

  29/11/1947)   الشعب الفلسطيني
 رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن تقريرها -

بأنه ال مناص من تأليف قوة دولية تتوىل 
 فلسطني ورفض مجلس فرض التقسيم ىف

األمن والجمعية العامة التوصيات  
16/2/1948 

 وسيط األمم املتحدة برنادوت يوىص الهيئة -
بتكبري املساحة املخصصة للعرب عىل حساب 

املساحة املخصصة إلرسائيل ىف فلسطني  
27/6/1948  

 اقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن -
  10/12/1948العاملى لحقوق اإلنسان  

 صدور قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة -
بانشاء لجنة التوفيق الدولية لفلسطني  

11/12/1948  
 وقف إطالق النار بني مرص وإرسائيل تنفيذا -

لقرار مجلس األمن وتدخل أمريكا  
7/1/1949  

 إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس األمة -
قبول إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة و

 6/3/1949الدول العربية الهدنة الثانية  
 مجلس االمن يطالب مرص بالغاء القيود -

املفروضة عىل مرور السفن ىف قناة السويس  
1/9/1959  

 لبنان تصبح عضوا ىف مجلس االمن  -
25/10/1952  

األمم املتحدة  امسرتدام
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ً إنتخاب داج همرشولد سكرتريآ عاما لألمم -
  Hammarskjöld  (7/4/1953(املتحدة 

جامل عبدالنارص أول اجتامع للجمعية  حرض -
العامة لالمم املتحدة بنيويورك، وعقد اجتامعا 
مع رشى نهرو رئيس وزراء الهند واجتمع 
بالرئيس االمريىك ايزنهاور وتيتو وامللك 

  26/9/1960الحسن  
 اجتامع عبد النارص للمرة الثالثة بخرو شوف -

ىف نيويورك اثناء اجتامعات الجمعية العامة 
 2/10/1960مم املتحدة   لال

 نيكيتا خروشوف يرضب بحذائه عىل الطأولة -
وال مقاطعة خطاب كان يلقى ىف االمم امح

  12/10/1960املتحدة  
 الجمعية العامة لألمم املتحدة تدين سياسة -

" اإلبرتايد"دولة جنوب إفريقيا العنرصية 
)Apartheid  (7/4/1961  

تحدة   ً قبول موريتانيا عضوا باالمم امل-
27/10/1961  

   قبول حكومة كاتنجا بخطة سكرتري عام االمم-
  3/9/1962 املتحدة يوثانت لتوحيد الكونجو  

 الجزائر تنضم لعضوية االمم املتحدة   -
8/10/1962  

 إنضامم الكويت إىل عضوية األمم املتحدة  -
14/5/1963  

 تجديد انتخاب سكرتارية يوثانت لألمم -
  2/12/1966ة  املتحدة لفرتة ثاني

 2254 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم -
برفض اى تعديل لوضع القدس ويعترب أى 

إجراءات الضم التى تعرضت لها الغية  
14/7/1967  

 الخاص بتسوية 242 صدور قرار مجلس االمن -
ازمة الرشق االوسط عقب حرب االيام السته  

22/11/1967  
  
  
  

ضامم الصني الشعبية  االمم املتحدة ترفض ان-
  28/11/1967إليها  

 بحق 249 صدور قرار االمم املتحدة رقم -
الشعب الفلسطينى ىف تقرير املصري اليوم 

  30/11/1970العاملى بفلسطني   
  21/9/1971 قبول قطر عضوا باالمم املتحدة  - 
 قبول البحرين عضوا باالمم املتحدة   -

21/9/1971  
ة الصني الشعبية  االمم املتحدة تقبل عضوي-

  25/10/1971 )تايوان(وتستبعد الصني الوطنية 
 انضامم الصني الشعبية ملجلس االمن كعضو -

  23/11/1971دائم  
 انضامم دولة اإلمارات العربية إىل عضوية -

  8/12/1971مجلس اآلمن   
 تويل كورت فالدهايم منصب السكرتريالعام -

  21/12/1971لالمم املتحدة   
انيا الغربية والرشقية عضوتان ىف االمم  قبول أمل-

  18/9/1973املتحدة  
 موافقة مجلس االمن عىل قرار سوفيتى  -

امريىك بقىض بوقف اطالق النار ىف الرشق 
االوسط واجراء تسوية األزمة بناء عىل القرار 

)  338قرار مجلس االمن رقم  (242
22/10/1973  

 الخاص 339 صدور قرار مجلس االمن رقم -
قف اطالق النار وارسال مراقبى االمم بو

املتحدة لالرشاف عىل االلتزام بالقرار وموافقة 
عقب ( بوقف اطالق النار يف الرشق األوسط

  23/10/1973)  73 اكتوبر 6حرب 
 ىف املطالبة 340 صدور قرار مجلس االمن رقم -

 اكتوبر  6بوقف اطالق النار فورا بعد حرب 
25/10/1973  

  20/9/1977 اىل االمم املتحدة   انضامم فيتنام- 
 بجالء 425 صدور قرار األمم املتحدة رقم -

  19/3/1978إرسائيل عن لبنان  

األمم املتحدة األمم املتحدة
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 مجلس االمن يقرر وقف القتال بني العراق -
 26/9/1980 واليمن

 اعالن االمم املتحدة بشان التعصب والتميز -
جمعية العمومية لالمم قرار ال(الدينى 
  25/11/1981)  55، 36املتحدة 

 فوز مرص لعضوية مجلس األمن للمرة الرابعة -
1/11/1983  

 املغرب وجبهة بلييساريو يوفقان عىل خطة -
السالم التى إقرتحها األمني العام لألمم املتحدة  

30/8/1988  
 املندوبون العرب ىف األمم املتحدة يطلبون -

نقل اعاملها لجنيف ىك يتيرس ليارس عرفات 
  2/12/1988الحديث  

الذى ) 665( مجلس األمن يصدر القرار رقم -
يقىض بفرض الحظر عىل العراق ويجيز 

إستخدام القوة ألول مرة ىف تاريخ املنظمة  
25/8/1990  

 مجلس االمن يفرض حظرا جويا عىل العراق -
25/9/1990  

 مجلس االمن يصدر قرارا بحظر السالح عن -
  26/9/1990الجمهوريات اليوغوسالفية  

 عاصفة الصحراء لتحرير الكويت  بدء حرب-
  17/1/1991تنفيذا لقرار مجلس األمن  

 األمم املتحدة تؤسس صندوقا للتعويضات عن -
  20/5/1991الغزو العراقى للكويت  

  قررت مرص ترشيح بطرس غاىل سكرتري عاما -
  7/6/1991لألمم املتحدة  

 مجلس االمن يقبل عضوية دول البلطيق -
تفيا وليتوانيا اعضاء باالمم استونيا وال: الثالث

 12/9/1991املتحدة 
 روسيا تشغل للمرة األوىل مقعد اإلتحاد -

  27/12/1991السوفيتى ىف مجلس االمن  
 أمني عام األمم املتحدة بطرس غاىل يثري - 

  ضجة ىف أول مؤمتر صحفى له بترصيحه أن 
  

قرار مجلس األمن الخاص بأزمة الرشق 
إستناده للفصل لعدم ) ملزم غري(األوسط 

  25/3/1992السابع من ميثاق األمم املتحدة  
 قبول عضوية كل من البوسنة والهرسك -

  22/5/1992وسلوفينا لدى األمم املتحدة  
 الجمعية العمومية لالمم املتحدة تطرد -

اليوجوسالىف الجديد من عضويتها  اإلتحاد 
23/9/1992  

  1/6/1996 توىل مرص رئاسة مجلس األمن  -
كرتري األمم املتحدة كوىف عنان يتوصل إىل  س-

اتفاق مع الرئيس العراقى صدام حسني حول 
  23/2/1998التفتيش عن أسلحة القتل الجامعى  

 إختتام أعامل قمة األمم املتحدة للتنمية ىف -
املكسيك بإدارة خطة ملكافحة الفقر ومحاربة 

  23/3/2002اإلرهاب 
تحدة حول  إفتتاح املؤمتر الثاىن لألمم امل-

  8/4/2002الشيخوخة 
  )حاملة برتول(اموكو جاديز 

 غرق حاملة البرتول أموكو جاديز قبالة ساحل -
ألف طن ملياه البحر  23000 نورماندى وتدفق

16/3/1978  
  )معاهدة(إميان 

 عقد معاهدة صلح إميان بني إنجلرتا وفرنسا -
وهولندا وينص عىل جالء الفرنسيني واإلنجليز 

  27/3/1802عن مرص   
  )عامل نفىس(أمري بقطر 

  19/7/1966 وفاته  -
  )اثرى بريطاىن(إمريى 

بواسطة املكتشف ( إكتشاف سريابيوم سقارة -
دفنت ىف الرسابيوم مومياء ) (اإلنجلريى إمريي

شامل ) عدد من البقرات والعجل املقدس
  11/2/1970رشق هرم سقارة  

إمريى األمم املتحدة



  

 

 83

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  )أديب وشاعر فلسطينى(إميل حبيبى 
 2/5/1996)  75عمره ( وفاته  -

صـحفى مرصى وأحـد مؤسـىس (إميل زيدان 
  )دار الهالل

  20/5/1982 وفاته  -
  )رئيس لبناىن(إميل لحود 

 انتخاب العامد إميل لحود رئيسا للجمهورية -
  15/10/1998اللبنانية  

 تعيني الرئيس العامد إميل لحود رئيسا -
للجمهورية اللبنانية بدال من الرئيس إلياس 

  24/11/1998وى  الهرا
 انتهاء والية الرئيس اللبناىن إميل لحود -

والغالبية واملعارضة تفشالن ىف انتخاب خلف 
إىل ان انتخب الربملان اللبناىن رئيسا (له 

توافقيا له هو قائد الجيش اللبناىن العامد 
  2008 مايو 25ميشال سليامن ىف 

23/11/2007 
  )رئيس لبناىن(اميىل اده 

  20/1/1936ئيسا لجمهورية لبنان   إميىل إده ر-
  )اذاعى مرصى(أمني بسيوىن 

  21/11/1933 مولده -
  )اديب لبناىن(أمني الحداد 

  5/8/1913 وفاته  -
  )سياىس فلسطينى(أمني الحسينى 

 إندالع الثورة الفلسطينية بقيادة أمني -
)   أكتوبر12حتى (ضد اإلنجليز الحسينى 

19/4/1936  
  )يار الفلسطينيةمفتى الد(أمني الحسينى 

  4/7/1974وفاته   -
  
  
  

ـوىل  ـني الـخ ـري (أـم ـب بكـب ـب مرصى امللـق ادـي
  )األمناء

  1/5/1895 مولده -
  9/3/1966 وفاته  -

  )صحفى مرصى(أمني الرافعى 
  22/12/1886 مولده -
بالقاهرة  " األخبار" أمني الرافعى يصدر جريدة -

22/2/1920  
  29/12/1927 وفاته  -

  )ومؤرخ لبناىناديب (أمني الريحاىن 
  24/11/1876 مولده -
  13/9/1947 وفاته  -

ـر املالـيـة (أـمـني ـعـثامن  ـسـياىس مرصى ووزـي
  )املرصى األسبق

 5/1/1946) اغتياله( وفاته  -
 )رئيس أوغنداى(أمني، عيدى داده 

 إنقالب عسكرى ىف أوغندا واإلطاحة بعيدى -
 11/4/1979.  أمني

  )ممثل كوميدى مرصى(أمني الهنيدى 
  2/6/1986اته   وف-

  )اديب ورواىئ مرصى(أمني يوسف غراب 
  31/3/1910 مولده -
  12/1970/ وفاته    -

ممثلة مرصيـة ورائـدة مـن رواد (أمينة رزق 
  )التمثيل املرسحى والسينامىئ

  10/4/1913 مولدها -
  24/8/2003 وفاتها  -

  )صحفية مرصية(أمينة السعيد 
  13/8/1995)   عاما85عن ( وفاتها  -

أمينة  إميل
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  )أول مهندسة مرصية(ينة محمود الحفنى أم
  11/10/1980 وفاتها  -

   ارسائيل-إنتخابات
 إنتخاب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان -

  25/3/1993رئيسا إلرسائيل  
 إنتخاب نيتنياهو رئيسا لوزارة إرسائيل  -

29/5/1996  
   املانيا-إنتخابات

) Schmith(  إنتخاب هيلموت شميث-
  16/5/1974الغربية   ألملانيا ًامستشار

 هزمية هيلموت شميث وانتخاب هيلموت -
  1/10/1982كول مستشارا األملانيا  

 فوز رشودر وهزمية املستشار هلموت كول ىف -
  27/9/1998اإلنتخابات االملانية  

 انتخاب انجيال مريكل مستشارة ألملانيا خلفا -
  10/10/2005لرشودر  
   اوكرانيا-إنتخابات

ت ىف استفتاء عام لالنفصال عن  اوكرانيا تصو-
  1/12/1991اإلتحاد السوفيتيى  

   إيران-إنتخابات
 عىل خامنئى ىف إنتخابات الـلـه فوز آية -

 2/10/1981الرئاسة اإليرانية  
 إنتخاب خامنئى عىل خلفاء للخمينى مرشدا -

  3/6/1989عاما ىف إيران  
 املرشحون األصالحيون أنصار الرئيس محمد -

ن بجميع مقاعد الربملان البلدى خامتى يفوزو
  8/3/1999ىف طهران   

 مجلس الخرباء اإليراىن ينتخب الرئيس األسبق -
هاشمى رافسنجاىن رئيسا للمجلس املشرتك ىف 

  4/9/2007تعيني املرشد االعىل إليران  
  
  
  

   بريطانيا-إنتخابات
 املرأة اإلنجليزية تنال حقوق الرتشيح -

 9/1/1918واإلنتخاب  
تخاب سري اليك دوجالس هيوم رئيسا لوزراء  ان-

  19/10/1963بريطانيا  
 انتخاب هارولد ويلسون رئيسا لوزراء بريطانيا  -

15/10/1964  
 إنتخاب مارجريت ثاترش رئيسة لحزب -

ًاملحافظني الربيطاىن ألول إمراة تتزعم حزبا 
ًسياسيا رئيسيا ىف بريطانيا   ً11/2/1975  

   تركيا-إنتخابات
ب مصطفى كامل اتاتورك رئيس  انتخا-

  11/9/1919للحكومة الرتكية املؤقتة  
   روسيا-إنتخابات

 إنتخاب نيكيتا خرشوف رئيسا للوزراء اإلتحاد -
  27/3/1958السوفيتى خلفا لبولجانني  

 انتخاب يورى اندريوف سكرتري للحزب -
الشيوعى السوفيتى خلفا لربيجنيف  

13/11/1982  
ًنينكو رئيسا لإلتحاد  إنتخاب كونستاتني ترش-

  13/2/1984)  ًخلفا ألندروبوف(السوفيتى 
 إنتخاب ميخائيل جورباتشوف سكرتريا عاما -

للحزب الشيوعى خلفا لتشرينينكو  
18/3/1985  

 إنتخاب بوريس يلتسن رئيسا لإلتحاد -
  21/6/1991السوفيتى  

 إنتخاب فالدمييري بوتني رئيسا لروسيا  -
26/3/2000  

  ريا سو-إنتخابات
  إنتخاب هاشم األتاىس رئيسا للجمهورية -

  السورية
7/6/1932 
 إنتخاب حسنى الزعيم رئيسا للجمهورية -

  26/6/1949)  السورية

إنتخابات  أمينة
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 إنتخاب شكرى القوتىل رئيسا لسوريا  -
18/8/1955  

ً إعادة إنتخاب حافظ األسد رئيسا للجمهورية -
السورية كوالية سابعة متتد سبعة أعوام  

10/2/1999  
   سويرسا-إنتخابات

 املرأة السويرسية تنال حق الرتشيح ىف -
  8/2/1984اإلنتخاب  
  فرنسا-إنتخابات

 انتخاب ديجول رئيسا لجمهورية فرنسا -
  21/12/1958الخامسة  

 إعادة انتخاب شارل ديجول رئيسا لجمهورية -
  19/12/1965فرنسا  

 الفرنسيون يقررون ىف استفتاء انتخاب رئيس -
  30/10/1962 باالقرتاع العام  الجمهورية

 إنتخاب جاك شرياك رئيسا لوزارة فرنسا  -
27/5/1974  

 إنتخاب فرانسو ميرتان رئيس للجمهورية ىف -
  10/5/1981فرنسا  

ً إنتخاب جورج مارشيه زعيام للحزب الشيوعى -
  10/2/1985الفرنىس  

 إعادة إنتخاب فرانسوا ميرتان رئيس لفرنسا  -
8/5/1988  

   فلسطني-تإنتخابا
   إنتخاب يارس عرفات رئيسا للدولة الفلسطينية-

20/1/1996 
 أول إنتخابات ترشيعية عامة ىف تاريخ -

فلسطني وإنتخاب يارس عرفات رئيسا للسلطة 
 20/1/1996الفلسطينية  

   كمبوديا-إنتخابات
إجراء أول إنتخابات عامة دميقرطية 1993 -

  23/5/1993 عاما  25ىف كمبوديا منذ 
  

  لبنان-خاباتإنت
 انتخاب الشيخ بشارة الخورى رئيسا للبنان  -

21/9/1943  
  31/7/1958 إنتخاب فؤاد شهاب رئيسا للبنان  -
 إنتخاب سليامن فرنجيه رئيسا للبنان  -

17/8/1970  
 إنتخاب إلياس رسكيس رئيس لجمهورية لبنان  -

8/5/1976  
 إنتخاب بشري الجميل قائد ميليشيا القوات -

تعرض لالغتيال قبل ( رئيسا للبنان اللبنانية
  23/8/1982)  أداء اليمني

 انتخاب إلياس الهراوى رئيسا لبنان  -
24/11/1989  

 تعيني الرئيس العامد إميل لحود رئيسا -
للجمهورية اللبنانية بدال من الرئيس إلياس 

  24/11/1998الهراوى  
   مرص-إنتخابات

 صدور قانوىن الدستور لإلنتخاب ىف مرص  -
21/7/1913  

 صدور قانون اإلنتخاب ىف مرص الذى حدد -
سنة وأعطى املرأة حق  18سن الناخب بـ

  4/3/1956اإلنتخاب  
ً إمتام الوحدة بني مرص وسوريا رسميا وإنتخاب -

ًجامل عبد النارص رئيسا للجمهورية العربية 
  22/2/1958املتحدة  

 االستفتاء عىل إعادة إنتخاب الرئيس جامل -
رص رئيسا للجمهورية العربية املتحدة عبد النا

%   99.09لست سنوات وفاز بنسبة 
15/3/1965  

 لجمهورية ًا انتخاب محمد حسنى مبارك رئيس-
%  98.46مرص العربية باغلبية ساحقه 

14/10/1981  

إنتخابات  إنتخابات
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 املؤمتر العام للحزب الوطنى يوافق باإلجامع -
عىل إنتخاب الرئيس مبارك رئيسا للحرب 

  26/1/1982راطى  الوطنى الدميق
 استفتاء العادة انتخاب الرئيس حسنى مبارك -

من % 94حصل عىل تاييد (ة والية رابعة لفرت
  26/9/1999)   الشعب املرصى

 اعادة انتخاب حسنى مبارك رئيسا لجمهورية -
 2/10/1999مرص العربية  

 أعلن الرئيس حسنى مبارك قرار يطلب فيه -
عديل من مجلس الشعب والشورى يقىض بت

 من الدستور املرصى بأن يكون 76املادة 
انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اإلقرتاع 
الرسى املبارش مع إتاحة الفرصة لألحزاب 

خوض اإلنتخابات الرئاسية  اسية لالسي
26/2/2005  

 اجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية ىف مرص بني -
رئيس محمد حسنى اكرث من مرشح وفوز ال

باالنتخاب الحر % (88.5مبارك بنسبة 
  7/9/2005)  املبارش

 فوز الدكتور محمد مرىس ىف إنتخابات رئاسة -
 بنسبة 2011الجمهورية بعد ثورة يناير 

أمام الفريق أحمد شفيق الذى حصل % 51.7
  24/6/2012% 48.3عىل 

  الواليات املتحدة االمريكية-إنتخابات
 إنتخاب جورج واشنطن أول رئيس للواليات -

  4/3/1789دة  املتح
 املرأة األمريكية تحصل عىل حق التصويت -

  26/8/1930واإلنتخاب  
 انتخاب الدميوقراطى فرانكني روزفلت رئيسا -

  8/11/1932للواليات املتحدة  
 بدء توىل الرئاسة ىف الواليات املتحدة -

األمريكية عىل عهد فرانكلني روزفلت  
20/1/1937  

 للواليات  انتخاب دوايت ايزنهاور رئيسا-
  4/11/1952املتحدة األمريكية  

 انتخاب جون كيندى رئيسا للواليات املتحدة  -
8/11/1960  

 الرئيس األمريىك جونسون يوقع قانونا يعطى -
كامل حقوق الرتشيح واإلنتخاب للسود فيها  

6/8/1965  
 انتخاب الجمهورى رونالد ريجان رئيسا -

  4/11/1980للواليات املتحدة  
ب الجمهورى جورج بوش رئيسا للواليات  انتخا-

  8/11/1988املتحدة  
 انتخاب بيل كلينتون ليصبح الرئيس الثاىن -

  4/11/1992واالربعني للواليات املتحدة  
زوجة الرئيس ( نجحت هيالرى كلينتون -

االمريىك ىف اإلنتخابات لعضوية مجلس 
الشيوخ االمريىك عن والية نيويورك  

7/11/2000 
   اليابان-إنتخابات

 منح اليابانيات حق الرتشيح واالنتخاب  -
13/10/1945  

  اليمن-إنتخابات
ً إنتخاب حيدر أبو بكر العطاس رئيسا لليمن -

  الجنوىب
8/2/1986  

  اإلنرتنت
 مولد بيل جيتس رئيبس رشكة مايكروسفت -

العاملية ىف مجال الربمجيات وخدمات اجهزة 
  Gates  (28/10/1955(الكمبيوتر واالنرتنت 

  افتتح الرئيس حسنى مبارك املنتدى واملعرض- 
الدوىل لالتصاالت واملعلومات مبرص واستعرض 
مرشوعى الحكومة االلكرتونية والقرية الذكية 
واعطى الرئيس اشارة البدء لتشغيل خدمة 

اإلنرتنت املجانية بالقاهرة الكربى  
14/1/2002  

اإلنرتنت  إنتخابات
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 إنقطاع جزىئ ىف شبكة اإلنرتنت مبرص بسبب -
قطاع كابالت بحرية ىف البحر املتوسط إن

  30/1/2008شامل األسكندرية  
  اإلنتشار النووى

 مؤمتر البحر املتوسط يوافق عىل مرشوع -
مرصى باعتبار البحر املتوسط منطقة منزوعة 

  9/9/1984السالح النووى  
 فرنسا تشارك ىف مفاوضات الحد من اإلنتشار -

  3/7/1990النووى  
 النووى ىف موسكو   مؤمتر قمة األمن-

19/4/1996  
  اإلنتفاضة الفلسطينية

 اندالع االنتفاضة الفلسطينية ىف األرايض -
  9/12/1987املحتلة  

 النداء األول لالنتفاضة الفلسطينية األوىل  -
11/1/1988  

 دخول اريل شارون املسجد االقىص مع قوة -
عسكرية مام ادى  لالنتفاضة الفلسطينية   

28/9/2000  
  كخانة االنت

  انظر  
  املتحف املرصى    

ـوزان  ـوىن، ـس ـدى (انـت ـة وإـح ـية امريكـي سياـس
  )Anthoni) (رائدات حقوق املرأة ىف أمريكا

  13/3/1906 وفاتها  -
  )Ingre) (رسام فرنىس(انجر، دومينيك 

  29/8/1780 مولده -
  14/1/1867 وفاته  -

  )ملكة سويدية(انجريد، جوستاف 
 ابنة امللك  عاما وهى90وفاتهاعن عمر يناهز  - 

  ملك السويد وزوجة " جوستاف السادس"
 

  

وام امللكة 1947عام "فردريك التاسع "امللك 
ملكة الدامنارك وتولت الحكم " مارجريت"

1982     
7/11/2000  

  انجلرتا
  انظر  
  بريطانيا    

ــك  ــز، فردرـي ــاىن(انجـل ــرتاىك اـمل ــر اـش ) مفـك
)Engels(  

  28/9/1820 مولده -
جلز ينرشان ىف لندن  كارل ماركس وفردريك أن-

  18/2/1848"  البيان الشيوعي"
  5/8/1895 وفاته  -

 Michael) (رـسـام ايـطـاىل(انجـلـو، مايـكـل 
Angelo(  

  6/3/1475 مولده -
 بدأ مايكل أنجلو رسم سقف كنيسة السستني -

  10/3/1508ىف الفاتيكان  
  18/2/1564 وفاته  -

  )فنانة تشكيلية مرصية(إنجى افالطون 
  16/4/1924 مولدها -
 17/4/1989 وفاتها  -

ادـيـب وكاـتـب (اندرسـون، هاـنــز كريسـيتان 
ــــال ــــارىك متخصـــــص ىف أدب األطـف ) دمـن

)Anderson(  
  2/4/1805 مولده -
  4/8/1875 وفاته  -

ـــــورى  ـــــدروبوف، ـي ـــــيس روىس(اـن ) رـئ
)Andropof(  

 انتخاب يورى اندريوف سكرتري للحزب -
الشيوعى السوفيتى خلفا لربيجنيف 

13/11/1982  

إندروبوف  اإلنتشار
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 21/11/1982 توىل رئاسة اإلتحاد السوفيتى  -
ً  أندروبوف يصبح رئيسا لإلتحاد السوفيتى -

15/6/1983 
  9/2/1984 وفاته  -

  )اعصار(أندروز 
 اإلعصار أندوز يرضب رشقى الواليات املتحدة -

ليقتل ويصيب املئات ويسبب عرشين مليون 
  24/8/1992دوالر من الخسائر  

  )رئيس فنزويىل(كارلوس  اندروز برييز،
االشرتاىك الدميقراطى   فوز كارلوس اندروز برييز-

  5/12/1988ىف إنتخابات الرئاسة ىف فنزويال  
ـــو  ـــدريتش، ايـف ـــالىف(اـن ـــب يوغوـس ) ادـي

)Andriteh(  
  13/2/1975 وفاته  -

زعيم ايطاىل ورئيس إيطاليا (اندريوىت، جوليو 
  )Andreatti) (األسبق

  14/1/1919 مولده -
  ريخ تا-االندلس

 استسالم غرناطة أخر املعاقل اإلسالمية ىف -
  االندلس

2/1/1492 
  أندونسيا

  27/12/1949 استقالل أندونسيا  -
 زيارة أحمد سوكارنو رئيس أندونسيا للقاهرة  -

22/4/1960  
 انتخاب عبد الرحمن وحيد رئيسا ألندونسيا  -

20/10/1999  
  تيمور الرشقية- عالقات-أندونسيا

يمور الرشقية عن أندونيسيا  إنفصال إقليم ت -
31/8/1999  

  
  
  

ـسـياىس مرصى ووزـيـر اإلـعـالم (أـنـس الفـقـى 
  )املرصى االسبق

  14/10/1960 مولده -
 اإلنسان اآلىل

 اليابان تصنع إنسان آىل يستطيع تنظيف -
  9/6/1987طائرة ضخمة  

  األنسولني
 إستخدام األنسولني ىف إنجلرتا ألول مرة ىف -

  11/1/1922عالج مرىض السكر  
   أثيوبيا- عالقات-إنطاكيا

  9/5/1936 أنطاكيا تضع أثيوبيا تحت وصايتها  -
 )مدينة سورية(إنطاكية 

 سقوط مدينة أنطاكية بأيدى القوات الصليبية  -
2/6/1098  

 الظاهر بيربس سلطان مرص يبدأ حصاره -
  15/5/1268ألنطاكية املحتلة من الصليبني  

ن جنوىب  إنتصار الجيش املرصى ىف بيال-
األسكندروية التى دخلها الفرسان املرصيون 
بقيادة عباس باشا ثم دخلوا أنطاكية  

30/7/1832  
ـل  ـاىن(أنـطـوان الجمـي ـيس (و) ـصـحفى لبـن رـئ

  )1948 -1933تحرير األهرام 
  13/1/1948 وفاته  -

) ملـكــــة فرنـســــية(انطوانـيــــت، ـمــــارى 
)Antoinette(  

  2/11/1755 مولدها -
 التويلرى ىف باريس  هجوم الثوار عىل قرص-

وإعتقال امللك لويس السادس عرش وزوجته 
  مارى أنطوانيت

10/8/1792  

انطوانيت  أندروز
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 - قةبملكة فرنسا السا( اعدام مارى انطوانيت -
ابنه مارى ترييز امرباطور النمسا تزوجت 

  ودفعت زوجها1770 ملك فرنسا ىف 16لويس 
  16/10/1793)  للوقوف ىف وجه الثورة

ـعادة  ـو(انطــون ـس رى ومؤســس ســياىس ـس
  )الحزب القومى السوري

  7/7/1949 اعدامه -
  أنفاق

 الرئيس أنور السادات يفتتح نفق الشهيد -
أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 

  25/10/1980)  لربط سيناء بالوادي
 توقيع اإلتفاق بني بريطانيا وفرنسا لحفر نفق -

  املانش
12/2/1986 

ية ىف  إفتتاح أطول نفق بحرى لسكك الحديد-
عاما وكلف  20كم إستغرق  54اليابان طوله 

  10/3/1985مليار دوالر   2.7
 توقيع اإلتفاق بني بريطانيا وفرنسا لحفر نفق -

  املانش
12/2/1986 

)  بني بريطانيا وفرنسا( إفتتاح نفق املانش -
6/5/1994  

 أنفجارات
  أنظر  
       حوادث انفجارات  

 انفصال السودان
لسودان وعاصمتها جوبا  قيام ودولة جنوب ا-

  9/7/2011واالنفصال عن السودان الشامىل 
  )مدينة تركية(أنقرة 

 انقرة تصبح عاصمة لجمهورية تركيا الجديدة  -
13/10/1523  

  
  

 اربعة إرهابيني تابعني لحزب البعث السورى -
يقتحمون سفارة مرص ىف أنقرة ويحتجزون 

شخصا داخل املبنى   18السفري وابنه و
13/7/1971  

  )رئيس غاىن(انكراه 
 خلع الجيش ىف غانا الرئيس نكروما وأصبح -

  24/2/1966ًالرئيس انكراه رئيسا للدولة  
  إنهيارات ارضية

 إنهيار صخرى قرب مدينة الربتا ىف الواليات -
  29/4/1903املتحدة يقتل مئات  

 إنهيار سد ىف الهند يودى بحياة أربعني ألف -
  شخص

11/8/1979  
  23/6/1988ىض كبري ىف تركيا    إنهيار أر-
 انهيار جزء من جبل املقطم ىف القاهرة -

 102 منزال وقتلت 38وحطمت صخوره 
شخصا واصابت عدد كبري مبنطقة الدويقة  

6/9/2008  
  إنهيارات جليدية

 70 أسوا كارثة إنهيار جليدى ىف فرنسا منذ -
  10/1/1970عام  

  10/2/1984 إنهيار جليدى ىف جبال األلب  -
  )مفكر اسالمى(أنور الجندى 

   عاما85 وفاته  -
28/1/2002  

  انورالسادات
  أنظر  
       محمد انور السادات  

  )اذاعى مرصى(أنور املرشى 
  21/11/1963 وفاته  -

أنـور  انطـون
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  )اديب وناقد مرصى(أنور املعداوى 
  19/5/1920 مولده -
  1/12/1965 وفاته  -

  )طبيب مرصى(أنور املفتى 
  16/1/1964 وفاته  -

  )ممثل مرصى(نور وجدى أ
  11/10/1904 مولده -
  14/5/1955 وفاته  -

  )Anouilh) (اديب فرنىس(انوى، جان 
  3/10/1987 وفاته  -

  )سينامىئ مرصى(أنيس عبيد 
  16/10/1988 وفاته  -

  )مؤرخ لبناين(أنيس فريحه 
  21/9/1902 مولده -
  23/11/1992 وفاته  -

كاتـــب (أنـــيس منصـــور 
  )وصحفى مرصى

  18/8/1925  مولده-
 نشأته مبدينة رشبني -

مبحافظة الدقهلية وتأثر 
بالريف املرصي جدا، وأعجب بحياة الغجر 
الذين كانوا أحيانا يزورون قريته، ومنذ صغره 
كان أنيس منصور متفوقا يف كل ما تعلم، 
وعن أبيه تعلم أال يقرأ إال ما ميتعه، فقرأ وقرأ 

فة وقرأ، حتى أنهى مكتبات عديدة، وكون ثقا
واسعة وسافر وأبحر بسفن الخيال إىل بحور 
املعرفة الواسعة ليعود من تلك الرحالت 
بخربات ومواقف وآراء ما زال حتى اليوم يعرب 

  عنها
 دراسته حفظ أنيس منصور القرآن الكريم يف -

  ّسن صغرية يف كُتاب القرية وكان له يف ذلك 
  

  

ّالكتاب حكايات عديدة حىك عن بعضها يف  ُ
عاشوا يف حيايت، ويف دراسته الثانوية كتابه 

كان األول عىل كل طلبة مرص حينها، وهذا 
تتمة تفوقه يف السنني السابقة، التي أتشهر 
فيها بالنباهة والتفوق حتى أنه إذا جاءت 
حصص اللياقة البدنية كان املدرسون يقولون 

 : - كام ذكر هو يف كتابه عاشوا يف حيايت -له 
نتبه لدروسك ومذاكرتك، بالش كالم فارغ، ا"

، ألنهم كانوا يرون فيه "األوالد دول بايظني
  .مستقبل باهر وشخصية فريدة

التحق بكلية اآلداب جامعة القاهرة برغبته  -
الشخصية، دخل قسم الفلسفة الذي تفوق 

، 1947فيه، وحصل عىل ليسانس آداب عام 
ًوعمل مدرسا يف القسم ذاته، لكن يف جامعة 

، ثم تفرغ للكتابة والعمل عني شمس لفرتة
الصحفي يف مؤسسة أخبار اليوم واإلبداع 

  األديب يف شتى صوره
 تأثره بأساتذته أحس أنيس منصور بأنه منعزل -

متاما عن الدنيا يف فرتة حياته الجامعيه، وظل 
كذلك لفرتة الهم له إال رشاء الكتب ودراسة 
الفلسفة بنهم شديد حتى حدث له تغيري 

به إىل صالون العقاد وانفتاحه كبري وهو ذها
  . عىل دنيا مل يعرف لها وجودا من قبل

يف صالون العقاد "وسجل كل ذلك يف كتاب 
، وسجل فيه مشاكل جيله "كانت لنا أيام

وعذاباته وقلقه وخوفه وآرائه يف مواجهة 
جيل العاملقه من أمثال طه حسني، العقاد، 
توفيق الحكيم، سالمة موىس، وغريهم الكثري 

   مرص يف ذلك الوقتىف
:  ثقافته يجيد أنيس منصور عدة لغات منها-

اطلع . واإليطالية العربية واإلنجليزية واألملانية
أنيس منصور عىل كتب عديدة يف هذه 

الكتب واملرسحيات  اللغات وترجم بعضا من
 :نذكر منها

أنيس  رأنـو
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 .رومولوس العظيم •
 زواج السيد مسيسبى. 
 هي وعشيقها. 
 أمري األرض البور. 
 مشعلوا النريان. 
 من أجل سواد عينيها. 
 فوق الكهف. 
 تعب كلها الحياة. 
 أعظمهم محمد.. الخالدون مائة 

 سافر أنيس منصور ودار الدنيا يف كل اتجاه، -
فاكتسب الكثري يف أدب الرحالت، ورمبا كان 

 وألف كتبا عديدة األول يف أدب الرحالت،
 :نذكر منها

  يوم200حول العامل يف  
  غريب يف بالد غريبة- الـلـه لخلق الـلـهبالد  
 اليمن ذلك املجهول 
 أنت يف اليابان وبالد أخرى 
 أطيب تحياىت من موسكو 
 أعجب الرحالت يف التاريخ 
 هو األكرث   يوم200حول العامل يف  وكتابه

 انتشارا باللغة العربية
 ويف فرتة من الفرتات كانت كتابات أنيس -

هي الكتابات  ماوراء الطبيعة منصور يف
املنترشة بني القراء واملثقفني، ومن أشهر كتبه 

 ،الذين هبطوا من السامء يف هذا املجال
 لعنة الفراعنة ،الذين عادوا إىل السامء

 عمل به رئيس تحرير العديد من املجالت  مام-
الجيل، هي، آخر ساعة، أكتوبر، العروة : منها

 الوثقى، مايو، كاريكاتري، الكاتب
عمل مدرسا للفلسفة الحديثة بكلية اآلداب،  -

 حتى عام 1954جامعة عني شمس من عام 
  1975، وعاد للتدريس مرة أخرى عام 1963

  
  
 

رام العمود اليومي  اآلن يكتب يف جريدة األه-  
مواقف، ويكتب آيضا يف جريدة : األكرث قراءة

 الرشق األوسط مقال يومي معنون
م وهى 1976 أكتوبر 31 أسس مجله أكتوبرىف -

 مجله عربيه سياسية اجتامعيه شامله
 أنيس منصور رئيسا لتحرير جريدة مايو  -

10/8/1989  
  تطور وظائفهكانت بداية أنيس منصور يف -

حافه يف مؤسسة أخبار اليوم إحدى عامل الص
أكرب املؤسسات الصحفية املرصية حينام انتقل 
إليها مع كامل الشناوى، ثم مالبث أن تركها 

 1950وتوجه إىل مؤسسة األهرام يف مايو عام 
، ثم سافر أنيس منصور 1952حتى عام 

وكامل الشناوى إىل أوروبا، ويف ذلك الوقت 
م أنيس ، وقا1952 يوليو 23قامت ثورة 

منصور بإرسال أول مواضيعه إىل أخبار اليوم 
كانت بدايتى يف : "وهو نفسه كان يقول

العمل الصحفى يف أخبار اليوم، وهذا بالضبط 
ما الأحب والأريد، فأنا أريد أن أكتب أدبا 
وفلسفة، فأنا الأحب العمل الصحفى البحت، 

  ".فأنا أديب كنت وسأظل أعمل يف الصحافه
أخبار اليوم حتى تركها يف عام   ظل يعمل يف -

 ليكون رئيسا ملجلس إدارة دار املعارف، 1976
عارص فرتة جامل . وثم أصدر مجلة الكواكب

عبد النارص وكان صديقا مقربا ملحمد أنور 
السادات، وكالهام من رؤساء مرص يف القرن 

  العرشين
عرف أنيس منصور بأن له  : عادات خاصة جدا-

ليكتب يف الرابعة عادات خاصة، فهو يقوم 
واليكتب نهارا، ومن عاداته أيضا أن  ًصباحا

 يكون حاىف القدمني ومرتدي البيجاما وهو
  أيضا مام يعرف عنه انه ال ينام اال . يكتب

  

أنيس  أنيس



 

 92

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

يخيش  .ساعات قليله جدا ويعاين من االرق
  االصابه بالربد دامئا

 :مؤلفاته
  دعوة لالبتسام •
 الكبار يضحكون أيضا •
 السامءالذين هبطوا من  •
 الذين عادوا إىل السامء •
 زى الفل •
 يف صالون العقاد كانت لنا أيام •
 من أول السطر •
 يانور النبي •
 إنها كرة الندم •
 نحن أوالد الغجر •
 الوجودية •
 يسقط الحائط الرابع •
 كريس عىل الشامل •
 قالوا •
 ياصرب أيوب •
 يوم بيوم •
 كل يشء نسبي •
 واح وأشباحأر •
  يوم200حول العامل يف  •
 أعجب الرحالت يف التاريخ •
 ألول مرة •
 هناك فرق •
 م إين سائحالـلـه •
 الحب والفلوس واملوت وأنا •
 كائنات فوق •
 شارع التنهدات •
 الرئيس قال يل وقلت أيضا •

  
  
 

 شبابنا الحريان •
يحيك اغرب حاالت ) عىل رقاب العباد( •

 الوفاة يف التاريخ
 )مقاالت(ولكني أتامل   •
 لعنة الفراعنة •
 دعوة لالبتسام •
 هناك أمل •
 آه لو رأيت •
 تولد النجوم ومتوت •
 اقرأ أي شئ •
 مصباح لكل إنسان •
 أحب وأكره •
 لعل املوت ينسانا •
 اع الطريقثم ض •
يحىك قصص خاصه ) لعلك تضحك( •

 باإلستاذ وعامه مدعاة للفكاهه
 مقاالت يف ثالثة أجزاء) اقالو( •
 فرتى عليناعبدالنارص املفرتى عليه وامل •
 إال فاطمة •
 القلب يدق أبدا •
 من نفىس •
   ساعات بال عقارب •
   شجرأوراق عىل •
 شباب شباب •
 مذكرات شاب غاضب •
 مذكرات شابة غاضبة •
 قل يل يا أستاذ •
 كتاب عن كتب •
 وجع يف قلب إرسائيل •
  وداعا أيها امللل •

أنيس  أنيس
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 ة هؤالء العظامء ولدوا معايف تلك السن •
 عزيزى فالن •
 )مرتجم( الخالدون مائة أعظمهم محمد •
 معنى الكالم •
كام أنه له العديد من االعامل الدرامية  •

يونية التي تحولت إىل مسلسالت تليفز
  :منها

 من الذى اليحب فاطمة •
 حقنة بنج •
 إتنني.. إتنني •
 عريس فاطمة •
 غاضبون وغاضبات •
 هي وغريها •
 هي وعشاقها •
 العبقري •
 القلب ابدا يدق •
 يعود املاىض يعود •
ّوبجانب تأليفه باللغة العربية ترجم أنيس  -

منصور العديد من الكتب واألعامل األدبية إىل 
مرسحيات  9فقد ترجم أكرث من . ّالعربية

 روايات مرتجمة، 5بلغات مختلفة وحواىل 
كام ألف .  كتاب لفالسفة أوروبيني12وتقريبا 
  مرسحية باللغة العربية13أكرث من 

 :بعض من الجوائز التي حصل عليها
 جامعة املنصورة الدكتوراه الفخرية من •
جائزة الفارس الذهبى من التليفزيون   •

 املرصي أربع سنوات متتالية
جائزة كاتب األدب العلمي األول من  •

 أكادميية البحث العلمى
فاز بلقب الشخصية الفكرية العربية األوىل  •

 لندن من مؤسسة السوق العربية يف
  
 

حصل عىل لقب كاتب املقال اليومى األول  •
 يف أربعني عاما ماضية

جائزة الدولة التشجيعية يف اآلداب من  •
املجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب 

 1963 والعلوم االجتامعية، عام
من  جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب •

 1981 املجلس األعىل للثقافة، عام
جائزة اإلبداع الفكرى لدول العامل الثالث،  •

 1981 عام
جائزة مبارك يف اآلداب من املجلس األعىل  •

 2001 للثقافة، عام
 .ه اآلن متثال يف مدينة املنصورةول
 21/10/2011 وفاته   -

  )آثار(األهرام 
 إكتشاف مراكب الشمس ىف منطقة األهرامات -

  26/5/1954بالجيزة  
هيكال عظميا عمره ( علامء اآلثار يكتشفون -

  21/6/1990)   عاما بالقرب من األهرام4600
 نقل متثال فرعون مرص رمسيس الثاىن من -

س إىل املتحف الكبري باألهرام  ميدان رمسي
25/8/2006  

 )صحيفة مرصية(األهرام 
 صدور العدد األول كجريدة أسبوعية -

5/8/1876  
صدى ( صدور األهرام كصحيفة يومية باسم -

  9/9/1876ىف االسكندرية  ) األهرام
 تحولت األهرام إىل جريدة يومية بصدور -

 مع صدور ملحق باسم 1003العدد رقم 
  3/1/1881) رامصدى األه(

  3/11/1899 بدء صدورها ىف القاهرة  -
دارة إ محمد حسنني هيكل يراس مجلس -

   4/2/1974اىل  1/8/1957وتحرير الهرام من 
  

األهرام  أنيس
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ويحدث به نقلة نوعية وتطور مهنى وتقنى 
  متميز، وينشئ مبنى جديد له بشارع الجالء

 انتقال مؤسسة جريدة األهرام املرصية إىل -
بشارع الجالء بالقاهرة  مقرها الجديد 

1/11/1968  
 زيارة عبد النارص ملبنى جريدة األهرام الجديد  -

13/2/1969  
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح مطابع األهرام -

  21/10/1996 اكتوبر 6لصحفية الجديدة مبدينة ا
  )صحيفة مرصية(األهرام الرياىض 

  صدور العدد األول من مجلة األهرام الرياىض-
3/1/1990 
  )صحيفة مرصية(ألهرام املساىئ ا

العدد األول من جريدة األهرام ( صدور -
 17/1/1991 )املساىئ

  )صحيفة مرصية(األهرام ويكىل 
 صدور العدد األول من األهرام ويكىل  -

28/2/1991  
  )عليه الصالة والسالم(أهل بيت الرسول 

 هـ بويع الحسن بن عىل 40 رمضان 18 - 
  24/1/661  بالخالفة بعد مقتل ابيه 

 موقعة كربالء ومقتل الحسني بن عىل بن اىب -
  10/10/680)  هـ61محرم (طالب  

 هـ مجئ السيدة نفيسة بنت 193 رمضان 26  -
  13/7/809حسن األنور إىل مرص  

 44الرئيس االمريىك رقم(أوباما، باراك حسني 
  )من الحزب الديقراطى

  8/1961 /4 مولده        -
  20/1/2009 توليه للرئاسة   -
  
  
  
  

 زر مرص والقى خطابا ىف جامعة القاهرة -
لتعزيز العالقات مع الرشق االوسط ودعم 

  4/6/2009السالم  
  أوبرا عايدة

 تقديم العرض األول ألوبرا عايدة ىف القاهرة  -
24/12/1871  

تأليف ( تقديم العرض األول ألوبرا عايدة -
  8/2/1872)  مبيالن(ىف أوربا ) املوسيقار فردي

 افتتاح عروض أوبرا عايدة عىل مرسح بالهرم  -
21/9/1987  

  )دار(األوبرا املرصية القدمية 
  1/11/1869 افتتاحها -
  29/6/1971 احرتاقها -

  )بالجزيرة(األوبرا املرصية الجديدة 
 الرئيس مبارك يضع حجر األساس لدار األوبرا -

  29/6/1971املرصية الجديدة 
  10/10/1988ارك  افتتحها الرئيس حسنى مب-

  االوبك
  انظر  

  منظمة الدول املصدرة للبرتول  
ـرت  ـويس روـب ـامير، جوـل ـاىئ (اوبنـه ـامل فيزـي ـع

  )Oppenheimer) (امريىك
 مولد عامل الذرة األمريىك أوبنهامير، جوليوس -

  22/4/1904روبرت  
جولويس   وفاة عامل الذرة األمريىك أوبنهامير،-

  روبرت
18/2/1967 

  )معاهدة(اوتريخيت 
تتخىل عن مضيق جبل طارق لصالح   أسبانيا-

بريطانيا، وتوقيع معاهدة أوتريخت التى 
  11/4/1713أنهت حرب الخالفة األسبانية  

اوتريخيت  األهرام
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 )O'Toole) (ممثل بريطاىن(اوتول، بيرت 
  2/8/1932 مولده -

  اورجواى
  25/8/1825 عيد أورجواى القومى  -
  االجتامع الوزارى ىف بونتادليست باالورجواى- 

  15/9/1986للجات  
 دولة اتفاقية الجات ىف أورجواى  117 وقعت -

5/12/1993  
  أوركسرتا فيينا الفلهارموىن

 الحفل األول ألوراكسرتا فيينا الفلهارموىن  -
28/3/1842  

  اوروبا
 تم ىف باريس التوقيع عىل وثائق إنشاء هيئة -

  E.D.C واحدة مشرتكة للدفاع األورىب
27/5/1952  

لكسندر هيج يتوىل منصب القائد  الجرنال ا-
  15/12/1974األعىل لقوات الحلفاء ىف أوروبا  

  )Orwell) (كاتب بريطاىن(أورويل، جورج 
  21/1/1950 وفاته  -

  )Arroyo) (رئيسة الفلبني(أوريو، جلوريا 
  21/1/2001 توليها رئاسة الفلبني  -

  )رئيس ترىك(أوزال، تورجوت 
  17/4/1993 وفاته  -

  األوزون
  2/5/1989مؤمتر حامية األوزون ىف هيلسنىك   -
 املؤمتر العاملى إلنقاذ طبقة األوزون ىف لندن  -

7/3/1989  
  
  
  
  
  
  

  )Austin) (اديبة بريطانية(أوسنت، جني 
  16/12/1775 مولدها -
  18/7/1817 وفاتها   -

  )مدينة نرويجية(أوسلو 
 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج ىف -

  9/6/1940ملية الثانية  الحرب العا
 إنعقاد مؤمتر أخالقيات املعرفة التكنولوجيا ىف -

  1/5/1999أوسلو تحت إرشاف منظمة اليونسكو  
  )معاهدة(أوسلو 

 توقيع اتفاق اوسلو بني هيئة تحرير فلسطني -
  11/9/1993وإرسائيل  

  أوسمة ونياشني
 شهادة فخرية للرئيس مبارك من منظمة -

عى الفخرى للحركة  الكشافة بصفته الرا
9/2/1987  

 حسنى مبارك يفوز بجائزة األمم املتحدة -
ًللسكان لدورة الرائد محليا وإفريقيا ودوليا   ً ً

24/2/1994  
  أوغندا

  9/10/1962 إستقالل أوغندا  -
  8/9/1967 اعالن الجمهورية ىف أوغندا  -
 إنقالب عسكرى ىف أوغندا واإلطاحة بعيدى -

  11/4/1979. أمني
  29/1/1986يفينى يتوىل رئاسة أوغندا   موس-

   ارسائيل- عالقات-أوغندا
 إرسائيل تغري عىل مطار عنتيبى بأوغندا لتحرر -

  4/7/1976طائرة مختطفة  
   السودان- عالقات-أوغندا

 عودة العالقات الدبلوماسية بني السودان - 
  وأوغندا

26/4/2002  

أوغندا  اوتول
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  )Offenbach) (موسيقار املاىن(أوفينباج، جاك 
  20/6/1819 مولده -
  5/10/1880 وفاته  -

 أوكرانيا
 اوكرانيا تصوت ىف استفتاء عام لالنفصال عن -

  1/12/1991اإلتحاد السوفيتيى  
  )جزيرة يابانية(أوكيناوا 

 بدء معركة اوكيناوا البحرية بني أمريكا -
  6/4/1945واليابان  

  القوات األمريكية تحتل جزر أوكيناوا  -
24/6/1945 

اليات املتحدة األمريكية واليابان يتفقان   الو-
  17/6/1971عىل إعادة جزر أوكيناوا اليابانية  

 14/5/1972 عودة جزيرة أوكيناوا إىل اليابان  - 
) راقصــة باليــه روســية(أوالنوفــا، كاترينــا 

)Olanova(  
  21/3/1998 وفاته  -

ـالرت  ـت، ـف ـس (اولربيـش ـاىن ومؤـس ـياىس اـمل ـس
  )ULBRICHT) (أملانيا الدميقراطية

  1/8/1973 وفاته  -
  )ملكة سويدية(اولريكا 

 ملكة السويد أولريكا تتنازل عن العرش -
  29/2/1720لزوجها فريدريك األول  

فنــان وممثــل ) (ســري(وليفييــة، لــورانس أ
  )Sir Olivier) (بريطاىن

  22/5/1907 مولده -
  11/7/1989 وفاته  -
  
  
  
  
  

ـــيس، ارســــطو أ ـــاىن(وناـس ـــونري يوـن ) ملـي
)Onassis(  

  20/1/1906 مولده -
 زواج جاكلني زوجة الرئيس االمريىك الراحل -

جون كيندى من رجل االعامل اليوناىن 
  20/10/1968اوناسيس  

  15/3/1975 وفاته  -
  )رئيس بورما(اونو 

 يزور القاهرة ويجرى مباحاثات مع عبد -
  24/12/1961النارص  

  )O'Neill) (كاتب امريىك(يوجني , اونيل
  16/10/1888  مولده-
  27/11/1953 وفاته  -

  )قمر صناعى ياباىن(اوهومى 
 أطلقت اليابان قمرها الصناعى األول -

  11/2/1970)  أوهومى(
) مفـكــر اـشــرتاىك بريـطــاين(روـبــرت , اوـيــن

)Owen(  
  17/5/1771 مولده -
  17/11/1858 وفاته  -

سـياىس ارسائـيىل ووزيـر خارجيـة (ايبان، ابـا 
 )إرسائيل األسبق

  17/11/2002ه   وفات-
ـه  ـل، رينـي ـد (ايتيامـب ـرنىس وأـح ـترشق ـف مـس

طه حسني . مؤسىس جامعة األسكندرية مع د
  )ىف االربعينات

  9/1/2002 عاما بباريس   93 وفاته  عن -
  )سياىس املاىن(ايخامن، ادولف 

 ألقت إرسائيل القبض عىل الزعيم النازى -
  22/5/1960أدولف إيخامن  

ايخامن  أوفينباج



  

 

 97

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

لنازى السابق أدولف  إرسائيل تبدأ محاكمة ا-
  10/4/1961إيخامن  

 محاكمة الزعيم النازى إيخامن ىف ارسئيل  -
15/12/1961  

  31/5/1962 إعدامه  -
  )مرض(اإليدز 

أول حالة ىف والية ( إكتشاف مرض اإليدز -
  3/6/1981)  كاليفورنيا األمريكية

 وفاة املمثل االمريىك روك هدسون -
)Hudson(    2/10/1985مصابا مبرض اإليدز  

  إنعقاد مؤمتر دوىل بباريس ملكافحة مرض -
  23/6/1986اإليدز  

 معهد باستري بباريس يكتشف ساللة جديدة -
  8/1/1988من اإليدز  

 إفتتاح املؤمتر الدوىل الرابع عرش حول اإليدز -
بربشلونة والذى تنظمه مكافحة اإليدز التابعة 

  7/7/2002لألمم املتحدة  
ىس بريطـاىن ورئـيس وزراء سـيا(ايدن، انتوىن 

  )Eden) (بريطانيا السابق
  12/6/1897 مولده -
 إستقالة وينستون ترششل من رئاسة الوزارة -

  5/4/1955الربيطانية وتوىل أنتوىن إيدن  
بفرنسا بني رؤساء " سيفر" إجتامع رسى ىف -

فرنسا جى "حكومات بريطانيا انتوىن ايدن
عداد وإرسائيل ديفيد بن جوريون ال" موليه

  العدوان الثالىث
22/10/1956 

 إستقالة أنطوىن إيدن واعتزاله السياسة عقب -
)  1956(فشل العدوان الثالىث عىل مرص 

9/1/1957  
  14/1/1977 وفاته  -
  
 

  إيران
 اتفاق إنجلرتا وروسيا عىل تقسيم إيران إىل -

  19/1/1907مناطق نفوذ بينهام  
أحمد   تنحية شاه إيران محمد وتولية الشاه -

15/7/1909  
 إنقالب عسكرى ىف إيران يقوده رضا خان  -

21/2/1921  
 شاه إيران أحمد مريزا يتنازل عن عرشه ويعني -

  24/3/1924شقيقه محمد وصيا  
  21/3/1935 دولة فارس تصبح إيران  -
 بريطانيا واإلتحاد السوفيتى ينذران إيران -

  26/6/1941بإتباع سياسة الحياد  
ضا بهلوى يتنازل عن العرش إلبنه  شاه إيران ر-

  30/8/1949محمد رضا  
  28/4/1951ً مصدق يصبح رئيسا لوزراء إيران  -
 الدكتور محمد مصدق يتوىل رئاسة وزراء -

  21/7/1952إيران 
إنقالب ميينى ىف إيران ( عيد التحرير ىف إيران -

  19/8/1953)  يطيح بحكومة مصدق
  11/10/1955 إيران تنضم اىل حلف بغداد  -
 غادر الشاه محمد رضا بهلوى إيران  -

16/1/1979  
 إعالن الجمهورية اإلسالمية ىف إيران  -

30/3/1979  
 إلغاء منصب رئيس الوزراء ىف إيران  -

23/6/1989  
 فور محمد خامتى ىف انتحابات الرئاسة -

  23/5/1997اإليرانية  
 فوز محمد خامتى برئاسة إيران اإلسالمية لفرتة -

  9/6/2001 سنوات  4انية ملدة رئاسة ث
 إيران تعلن أنها نجحت ىف تطوير قنبلة ذكية -

   كيلو جرام، جاهزة900تزن ) قاصد(سمتها 
  

إيران  اإليدز
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) 4إف(لالستخدام ميكن إطالقها من طائرات 
  23/8/2007التى متلكها إيران  ) 5إف(و

   األردن- عالقات-إيران
 إيران واألردن توقعان إتفاقية سالم  -

26/3/1931  
   بريطانيا- عالقات -إيران

 اعلنت حكومتى بريطانيا وإيران تسوية -
العالقات الدبلوماسية حول البرتول اإليراىن 
عن طريق املفاوضات التى تحافظ عىل 

  5/12/1953حقوق إيران ومصالحها 
 إيران تخفض مستوى التمثيل الدبلوماىس مع -

بريطانيا بعد صدور كتاب سلامن رشدى آيات 
  7/3/1989شيطانية  

   روسيا- عالقات -إيران
 إتفاقية بني اإلتحاد السوفيتى وإيران عىل -

مناوئة السياسة اإلنجليزية ىف منطقة الرشق 
  28/2/1921األوسط  

 سحب اإلتحاد السوفيتى قواته من إيران -
  31/5/1946بضغط من األمم املتحدة  

   السعودية- عالقات -إيران
 اتفاق حول  إيران والسعودية تتوصالن اىل-

خالفهام بشان مياه الخليج االقليمية  
24/10/1968  

تم ( توقيع إتفاق أمنى بني السعودية وإيران -
  15/4/2001)    ىف إيران

   العراق- عالقات -إيران
 الرئيس العراقى صدام حسني يعلن إنسحاب -

القوات العراقية من األراىض اإليرانية إىل 
  20/6/1982الحدود الدولية  

إيران تعلن قبولها قرار مجلس األمن وقف  -
  18/7/1988الحرب مع العراق  

  
  
  
  

سنوات 8 إنتهاء الحرب العراقية اإليرانية بعد -
  8/8/1988من نشوبها  

 بدأ رسميا رسيان وقف إطالق النار بني العراق -
وهى ( سنوات 8وإيران بعد حرب دامت 

  20/8/1988)  أطول حرب ىف القرن العرشين
   الواليات املتحدة االمريكية- عالقات-إيران

 إيران والواليات املتحدة توقعان إتفاقية -
  5/3/1959اقتصادية عسكرية  

 بدء أزمة الرهائن األمريكيني بني الواليات -
  10/4/1979املتحدة األمريكية وإيران  

  7/4/1980 قطع العالقات بني إيران وامريكا  - 
نقاذ الرهائن  محأولة أمريكية فاشلة بحملة إل-

األمريكني الذين احتجزهم الشباب الثورى 
اإليراىن مببنى السفارة األمريكية ىف طهران 

  )1الصحراء رقم (
24/4/1980 

 الطراد األمريىك فينسني يسقط ىف مياه الخليج -
طائرة إيرانية إيرباص، ويقتل ركابها ومالحيها 

  4/7/1988)  الواليات املتحدة تعرتف بالخطأ(
ًنطن تفرض حظرا تجاريا عىل إيران   واش- ً

30/4/1995  
عامل املـاىن () Gerhard Ertl(ايرتل، جريهارد 

 2007حصل عىل جائزة نوبل ىف الكمياء لعام 
 نعن ابحاثه ىف مجال العمليات الكميائيـة عـ

  ) سطح الصلبةاأل
  9/10/1936 مولده -
 فوز العامل االملاىن جريهارد ايراتل بجائزة نوبل -

  10/10/2007يمياء  ىف الك

ايرتل  إيران
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  ايرلندا
  7/7/1913 منح إيرلندا حكام وطنيا  -
 الوطنيون اإليرلنديون يعلنون ىف دبلن -

  25/4/1916إستقالل بالدهم   
 بدء الحرب األهلية ىف إيرلندا الشاملية   -

18/2/1921  
  إفتتاح أول برملان إقليمى ىف إيرلندا الشاملية  -

7/6/1921  
  15/1/1922  إستقالل أيرلندا -
 إعالن قيام دولة ايرلندا الحرة الرسمية  -

6/12/1922  
 14 وإصابة 13مقتل ( األحد الدامى ىف إيرلندا -

)  ىف لندنديرى عىل أيدى الجنود الربيطانيني
30/1/1972  

 الجيش الجمهورى األيرلندى يطالب بتوحيد -
أيرلندا ويعلن وقف عملياته العسكرية للمرة 

  31/8/1994ما   عا25األوىل منذ 
  ايرلندا  الشاملية

عن ) املنضم لربيطانيا( فصل شامل إيرلندا -
  23/11/1920جنوبها املستقل  

   بريطانيا- عالقات -ايرلندا
 بداية ثورة إيرلندا عىل اإلستعامر اإلنجليزى  -

24/4/1916  
 بريطانيا تعرتف بإستقالل إيرلندا عنها مع بقاء -

ململكة املتحدة  إيرلندا الشاملية كجزء من ا
17/5/1949  

 14 وإصابة 13مقتل ( األحد الدامى ىف إيرلندا -
)  ىف لندن عىل أيدى الجنود الربيطانيني

30/1/1972  
 الجيش الجمهورى األيرلندى يطالب بتوحيد -

أيرلندا ويعلن وقف عملياته العسكرية للمرة 
  31/8/1994 عاما  25األوىل منذ 

  
  
  

يخى بني بريطانيا  توقيع إتفاق سالم تار-
 10/4/1998وإيرلندا الشاملية  

) فـنــان ـســرياىل اـمــريىك(ايرنـســت، ـمــاكس 
  (Ernst)) األملاىن األصل(

  1/4/1976 وفاته  -
  )Erhard) (سياىس املاىن(يرهارد إ

 زيارة إيرهارد نائب رئيس وزراء أملانيا -
اإلتحادية ووزير اقتصادها للقاهرة  

24/1/1960  
  )اديبه مرصية (إيريس حبيب املرصى

  2/7/1994 وفاتها  -
 34 الـرئيس) (رئـيس امـريىك(ايزنهاور، دوايـت 
  )Eisnhower) (للواليات املتحدة

  14/10/1890 مولده -
 نزول قوات الحلفاء بقيادة أيزنهاور ىف فرنسا -

قوات ) (D- Day(ىف الحرب العاملية الثانية 
الحلفاء تبدأ خطة لغزو منطقة نورماندى 

 6/6/1944  )الفرنسية
 الجرنال األملاىن يودل يوقع مع ايزنهاور وثيقة -

  8/5/1945إستسالم أملانيا ىف رميز  
  4/11/1952 انتخاب ايزنهاور رئيسا امريكا  -
الفراغ ىف الرشق " قدم أيزنهاور مرشوع -

  5/1/1957إىل الكونجرس االمريىك  " األوسط
مى  الرئيس األمريىك أيزنهاور يفتح املركز اإلسال-

  28/6/1957ىف واشنطون  
 توقيع الرئيس األمريىك أيزنهاور وثيقة بجعل -

  3/1/1959 ىف اإلتحاد  49األسكا الوالية رقم 
  28/3/1969 وفاته  -

  يسلنداأ
  17/7/1944أصبحت أيسلندا جمهورية مستقلة   - 

أيسلندا  ايرلندا
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  ايطاليا
 )اليوم الوطنى(  تأسيس الجمهورية اإليطالية -

2/6/1946  
برئاسة فرانشيسكو  دة ىف إيطاليا وزارة جدي-

  سيجا
24/6/1985 

 سيلفيو بريلسكوىن يشكل حكومته األوىل  -
10/5/1994  

   أثيوبيا- عالقات-إيطاليا
تعقد مع أثيوبيا معاهدة صداقة   إيطاليا-

  2/8/1928   عاما20مدتها 
توقع معاهدة صداقة مع أثيوبيا    إيطاليا-

2/10/1928  
 2/10/1935 ألثيوبيا   غزو إيطاليا-

  البانيا- عالقات-إيطاليا
  7/4/1939  أللبانيا  غزو إيطاليا-

  املانيا- عالقات-إيطاليا
 توقيع تحالف سياىس وعسكرى من أملانيا -

إستكامال ملحور برلني روما   وإيطاليا
22/5/1839  

تعلن الحرب عىل أملانيا ىف الحرب   إيطاليا-
 28/8/1916  العاملية األوىل

  امع بني هتلر وموسولينى أول إجت-
14/6/1934 

 برلني -يشكالن محور روما  أملانيا وإيطاليا-
25/10/1936  

  بريطانيا- عالقات-إيطاليا
 اتفاقية البحر املتوسط بني انجلرتا وإيطاليا  -

2/1/1937 
   الحبشة- عالقات -إيطاليا

إعرتاف  توقيع الحلفاء بني إنجلرتا وإيطاليا -
  لحبشة وتعهد إيطاليا عىل ا بسيادة إيطاليا

  
 

أصبح نافذ املفعول (بإحرتام األراىض األسبانية 
  )16/11/1938يف 

16/4/1937 
  رودس- عالقات -إيطاليا

  4/5/1992تحتل جزيرة رودس    إيطاليا-
   الصومال- عالقات-إيطاليا

 القوات اإليطالية تستوىل عىل الصومال  -
19/8/1940  

   الفاتيكان- عالقات -إيطاليا
والفاتيكان تعرتفان لكل منهام كدولة   إيطاليا-

  18/2/1984مستقلة  
   النمسا- عالقات -إيطاليا

  23/4/1915تدخل الحرب ضد النمسا    إيطاليا- 
تعلن الحرب عىل النمسا خالل الحرب   إيطاليا-

  23/5/1915العاملية األوىل  
   يوغسالفيا- عالقات -إيطاليا

ىل اتفاق انهى ويوغوسالفيا ا  توصلت إيطاليا-
 سنوات 9النزاع حول تريستا الذى استمر 

التى تضم مدينة ) ا( املنطقة آلت إىل إيطاليا
تريستا وحصلت يوغوسالفيا عىل املنطقة ب 

جالء القوات األمريكية والربيطانية  وتقرر 
5/10/1954  

  )(Evtuhenko) شاعر روىس(ايفتشنكو 
  18/7/1933 مولده -

  )معاهدة(إيفيان 
اح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر بني  إفتت-

فرنسا وأعضاء الحكومة الجزائرية املؤقتة  
20/5/1962  

التى أدت إىل إستقالل " إيفيان" بدء مفاوضات -
  7/3/1962الجزائر  

إيفيان  ايطاليا
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الكاتب والرواىئ مؤرخ (ايربتو ايكو، 
الحضارات اإليطاىل وعضو مجلس أمناء 

  )Eco,Umberto) (مكتبة األسكندرية
  5/1/1932 مولده -

  )مدمرة ارسائيلية(إيالت 
 اغراق املدمرة اإلرسائيلية إيالت بواسطة -

  21/10/1967البحرية املرصية  
  )ميناء(ايالت 

خليج  إرسائيل تحتل ميناء أم الررشاش عىل -
العقبة ىف البحر االحمر وتطلق عليه اسم 

  9/3/1949" إيالت"ميناء 
 الضفادع البرشية املرصية تغري عىل ميناء -

  5/2/1970وتغرق ثالث سفن حربية  " إيالت"
) شـاعر املقاومـة) (شاعر فـرنىس(ايلوار، بول 

)Eluard(  
  14/12/1895 مولده -
  18/11/1952 وفاته  -

  )ر املهجرى اللبناىنالشاع(إيليا أبو ماىض 
  24/11/1947 وفاته  -

  )ملك ايطاىل(إميانويل، فيكتور 
 تنازل فيكتور إميانويل الثالث ملك إيطالياعن -

  9/5/1946العرش  
ـار الربيطـاىن املتخصـص ىف ( اميرى، والـرت عـامل اآلث

  )Emrey) (الدراسات املرصية
  2/7/1903 مولده -
  12/3/1971 وفاته  -
  
  
  
  
  
  
  

  

سـياىس مرصى (نور امين، 
ومعارض ليرباىل ومؤسـس 
حزب الغد ومرشح لرئاسة 

  )حمهورية مرص
  5/12/1963 مولده -
 ولد أمين نور مبدينة نربوه وهو من عائلة -

معروفة تسمى عائلة نور وهم من وجهاء 
وقد كان والدة عبد العزيز نور . هذة املدينة

تدرج  .محاميا معروفا ونائبا عن حزب الوفد
 التعليم حتى تخرج يف كلية يف مراحل

  .الحقوق
، 2005 خاض أمين نور االنتخابات الرئاسية عام -

وهي أول انتخابات تجرى بواسطة االقرتاع 
النتائج النهائية املبارش وجاء يف املركز الثاين يف 

 تأسيس حزب اتهم بتزوير توكيالت. لالنتخابات
ونادي كثري من الغد له حيث تم حبسه، 

.  باإلفراج عنهياسيني والحقوقينيالناشطني الس
 سنوات يف 5ُوقد حكم عليه بالسجن ملدة 

محاكامت وصفها البعض بالرسيعة واملثرية 
للجدل، وبذلك يكون فقد حقه يف الرتشح 

  .2011لألنتخابات الرئاسية التي تجرى يف عام 
 2009 فرباير 18 وقد تم اإلفراج عنه يف يوم -

  ألسباب صحية
 من مرة يف بداية الثامنينات  اعتقل نور أكرث-

وقبل التخرج عمل نور بالصحافة لعدة 
سنوات وأصبح عضوا بنقابة الصحفيني وكان 
نائب رئيس تحرير جريدة الوفد لسنوات 

  طويلة
  )اديب فرنىس(امييه، مارسيل 

  14/10/1967 وفاته  -
األملـاىن األصـل  ) (عامل امريىك(اينشتني، الربت 

  )Einstein) (مؤلف نظرية النسبية
  14/3/1879 مولده -

اينشتني  ايكو
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 الربت إينشتني يصل إىل الواليات املتحدة -
 من أملانيا النازية  األمريكية طالبا اللجوء هربا

17/10/1933  
 العامل األمريىك السويرسى األصل أينشتني -

يطلع الرئيس األمريىك بإمكانية صنع قنبلة 
  2/8/1939  ذرية

  18/4/1955 وفاته  -
  )Inukai) (سياىس ياباىن(اينو كاى 

 متطرف من الحزب الوطنى الياباىن يغتال -
  16/5/1932إينوكاى رئيس وزراء اليابان   

  )سياىس ترىك(إينونو، عصمت 
  24/9/1884 مولده -
  25/12/1973 وفاته  -

  )سياىس مرصى(إيهاب الرشيف 
 اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية ىف العراق -

السفري ايهاب الرشيف بعد اختطافة باربعة 
ايام عىل يد إرهابيني من تنظيم القاعدة 

  7/7/2005   بالعراق

  

إيهاب  اينو كاى



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب
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 ب

  بابا الفاتيكان
 استقالته من 16 أعلن بابا الفاتيكان بندكت -

  11/2/2013منصبه 
 انتخاب الكاردينال األرجنتينى جورجى ماريو -

 بأسم 274برجوليو بابا للفاتيكان رقم 
  14/3/2013) فرنسوا األول(

  بابا شارو
   انظر          

  محمد محمود شعبان    
 Petrarch) (اديب ايطاىل(رنسيس  فباتراك،

Francese(  
  20/7/1304 مولده   -

 )خطيب سياىس امريىك(باتريك، هرنى 
  6/6/1799 وفاته  -

ـــو  ) موـســـيقار ايـطـــاىل(باـجـــانينى، نيكوـل
)Paganini(  

  27/10/1782 مولده  -
  27/5/1840 وفاته  -

ـاخ، يوهــان سبســتيان  ) موســيقار املــاىن(ـب
)Bach(  

  21/3/1685 مولده  -
  28/7/1750 وفاته  -

) سياىس وموسيقار بولنـدى(بادروسىك، جان 
)Paderewski(  

  29/6/1941وفاته   -
  
  
  
  
  
  

 )سياىس فرنىس(بار، رميون 
 إستقالة رئيس الوزراء الفرنىس جاك شرياك من -

  8/1976 /26منصبه وتعيني رميون بار بالنيابة 
  باراجواي

   إستقالل باراجواى عن أسبانيا-
14/5/1811  
  )سياىس ارسائيىل(، ايهود اراكب

   ينتخب رئيسا للوزارة اإلرسائيلية-
17/5/1999 

  3/7/1999 يتوىل رئاسة الوزارة اإلرسائيلية  -
 باربادوس

  30/11/1966 استقالل باربادوس   -
  )رئيسة مالطة(باربر، اجاثا 

  16/2/1982 تتوىل رئاسة جمهورية مالطة  -
و ســياىس وزعــيم الجســتاب(بــارىب، كلــوس 

  )Barbie( )االملاىن
   الحكم عليه ىف فرنسا بالسجن املؤبد -
4/7/1987 

  )Bartock) (موسيقار مجرى(، بيال بارتوك
  25/3/1881 مولده  -
  26/9/1945 وفاته  -

ـت  ـك أوجـس ـدى، فردـي ـرنىس(بارتوـل ـات ـف ) نـح
)Bartoldi(  

  4/10/1904 وفاته  -

بارتولدى  بابا  
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عامل بريطاىن الحائز عىل (بارتون، سري ديرك 
) 1969ة نوبل ىف الكيمياء عام جائز

)Barton(  
  16/3/1998 وفاته  -

  )Bardot) (ممثلة فرنسية(باردو، بريجيت 
  9/1934 /28   مولدها-

رئيس الحزب الليرباىل ورئيس (، فرجيللو باركو
  )كولومبى

  13/7/1986 إنتخابه رئيسا لكولومبيا  -
ـار ـوب (، كريســتان بارـن ـب وجــراح جـن طبـي
  )Barnard( )افريقى

  8/11/1922  مولده -
 ينجح ىف زراعة قلب برشى ىف مستشفى كيب -

  3/12/1967تاون بجنوب افريقيا 
 ينجح للمرة األوىل ىف زرع رشايني صناعية -

  27/8/1969لطفل  
  2/9/2001 وفاته  -

  )شاعر اسكتلندى(بارنز 
  27/1/1759 مولده   -

  )قرية مرصية(البارود 
 أمام نجع  هاجم أهاىل قنا األسطول الفرنىس-

البارود وأنسحب أثناءها بوراندى ألن سفينتة 
جنحت فأشعل فيها النار   " الليتاليا"
3/3/1799  

  )عاصمة فرنسا)(مدينة فرنسية(باريس 
 الجيوش الروسية تحارص باريس بقيادة -

  بسامرك
19/9/1870 

الوطن " صدور العدد األول من جريدة -
اصدرها يعقوب صنوع ىف باريس " املرصى

  29/9/1883عارضة االحتالل االنجليزى  مل
  
  

 عقد معاهدة باريس بني الواليات املتحدة - 
تخلت مبوجبها أسبانيا ( وأسبانيا األمريكية

للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 
  10/9/1898) وانسحبت من كوبا

ريس لبحث مطالب   إنعقاد املؤمتر العرىب ىف با-
  18/6/1813)   ياسلطان ترك من(سوريا ولبنان

الحكومة ( قيام كوميونة باريس الثانية -
الجامهريية التى تألفت ىف باريس ىف نهاية 

  )الحرب الربوسية الفرنسية
18/3/1871 

 أول سباق للسيارات بني بكني وباريس بطول -
  10/6/1907 آالف ميل   8

 إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف -
وىل والذى انتهى أعقاب الحرب العاملية األ
   1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 

19/1/1919 
 مؤمتر الصلح ىف باريس يبحث قضايا الرشق -

  العرىب
6/2/1919 
  القوات األملانية تحتل باريس ىف الحرب -

  العاملية الثانية
14/6/1940 

 تحرير باريس من القوات النازية أثناء الحرب -
جول باريس عىل العاملية الثانية ودخول دي

  25/8/1944رأس قواته 
 تم ىف باريس التوقيع عىل وثائق إنشاء هيئة -

    E.D.Cواحدة مشرتكة للدفاع األورىب
27/5/1952  

 تحويل محطة قطار ىف باريس إىل متحف   -
28/1/1987  

باريس  بارتون
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  )معاهدة(باريس 
 توقيع معاهدة باريس التى أنهت حرب -

)  وأسبانياني بريطانيا وفرنساب(السنني السبع 
10/2/1763  

بني فرنسا من جانب، ( توقيع معاهدة باريس -
وبريطانيا وروسيا والنمسا بني جانب أخر 
ومبقتضاها جعلت حدود فرنسا تلك التى 

 30/5/1814)    1792كانت عليها عام 
 توقيع معاهدة باريس بعد هزمية نابليون ىف -

  ووترلو
20/11/1815 

يات املتحدة  عقد معاهدة باريس بني الوال-
تخلت مبوجبها أسبانيا (األمريكية وأسبانيا 

للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 
 10/9/1898)وانسحبت من كوبا

  )مدينة سويرسية(بازل 
 إنعقاد املؤمتر الصهيوىن األول ىف بازل بسويرسا -

29/8/1879  
املؤمتر الصهيوىن الخامس ىف بازل يقرر  1901 -

إنشاء صندوق عام لليهود ىف نهاية ختامه 
لرشاء األرايض الفلسطينية حتى تتم استعادة 

 األرايض املقدسة
2/12/1901  

ـــــرتناك ـــــوريس باـس ـــــب روىس(، ـب ) ادـي
)Pasternak(  

  10/2/1890 مولده   -
  30/5/1960 وفاته   -

ـعــامل ـفــرنىس ومكتـشــف (، ـلــويس باـســتري
  )Pasteur) (امليكروبات

  27/12/1822 مولده   -
  28/9/1895 وفاته   -
  
  

  )Pascal) (اديب فرنىس(، بلنز باسكال
  19/6/1623 مولده   -
  18/8/1662 وفاته   -

  )نجل رئيس سورى(باسل حافظ االسد 
  21/1/1994) ىف حادث سيارة( وفاته -

ـاروىت، لوتشــيانو  ـرا ايطــاىل(باـف ـى اوـب ) مغـن
)Luciano Pavarotti(  

  12/10/1935 مولده   -
  6/9/2007 وفاته   -

ــا بافل ــا، اـن ــية(وـف ــة الروـس ــة البالـي ) راقـص
)Pavlova(  

  22/1/1931 وفاتها -
اخـر منـدوب سياىس بريطـاىن و(إليفني , باكر

  )سام بريطاىن ىف فلسطني
   عاما83 وفاته   عن عمر -

25/11/1983  
  باكستان

  15/8/1947 إستقالل باكستان برئاسة عىل خان  - 
  30/9/1947 انضامم باكستان اىل األمم املتحدة - 
  29/2/1952 إعالن باكستان جمهورية إسالمية - 
  23/3/1956 العيد القومى لباكستان  -
 إنقالب عسكرى ىف باكستان يقوده أيوب خان -

2/2/1965  
 رئيس باكستان غالم خان يقيل حكومة بنازير -

  6/8/1990بوتو 
 املحكمة العليا ىف باكستان تعيد نواز رشيف -

  للسلطة
26/5/1993 

رشيعة لباكستاىن يقرر تطبيق احكام ال الربملان ا-
  9/10/1998اإلسالمية ىف باكستان 

باكستان  باريس
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   الهند- عالقات -باكستان 
 الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القارة -

  3/6/1947الهندية إىل هند وباكستان  
 بدء االشتباكات عىل الحدود بني الهند - 

 23/11/1971 وباكستان
ـل  ـاكونني، ميخائـي وىس ســياىس ومفكــر ر(ـب

  )Baconin) (مؤسىس مذهب الفوضوية
  13/6/1876 وفاته   -

  )دكتورة(باكينام الرشقاوى 
  )بورسعيد (1966 مواليد -
 دكتوراه كلية االقتصاد والعلوم السياسية -

  جامعة القاهرة
   أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة-
 رئيس مركز الدراسات الحضارية وحوار -

  2010ن الثقافات بجامعة القاهرة م
 مساعد رئيس جمهورية مرص العربية للشئون -

  27/8/2012السياسية من 
  )شاعر كاتب امريىك(جميس  بالدوين،

  1/12/1987 وفاته   -
) ـسـياىس بريـطـاىن(باملرـسـتون، ـجـون ـهـرنى 

)Palmerston(  
  20/10/1784 مولده   -
  1/10/1865 وفاته   -

  )رئيس وزراء  سويدى(، أولف بامله
   إغتياله-

28/2/1986 
 لالمـم واألمني العـام سياىس كورى(بان ىك مون 

  )Ban Ki Moon) (املتحدة الثامن
 13/6/1944 مولده   -
 توىل منصب المني العام لألمم املتحدة ىف -

1/1/2007 
 
  

ـدا، ـيس وزعــيم املــاالوى( هاســنجر باـن  )رـئ
)Panda( 

  25/11/1997 وفاته   -
السـابقة رئيسة سريالنكا (، سريميافو باندرانيكا

  )        وأول إمراة تشغل هذا املنصب ىف العامل
  17/4/1916 مولدها   -
  10/10/2000 وفاتها   -

  )رئيس بوليفى(بانزر، هوجو 
 إنتخابه رئيسا لبوليفيا الدكتاتور السابق -

  5/8/1997ويعود دميقراطيا إىل السلطة   
سياىس امريىك وسـكرتري العـام (، رالف بانش

ىل ـجـائزة املتـحـدة وـحـائز ـعـاملـسـاعد لألـمـم 
  )Bunche( )نوبل للسالم

  7/8/1904 مولده   -
 9/12/1971 وفاته   -

  )عامل املرصيات املرصى(باهور لبيب 
  8/6/1994 وفاته   -

  )قائد امريىك(، كولني باول
 الجرنال كولني بأول أول أسود وأصغر عسكرى -

يشغل منصب رئيس أركان الجيوش األمريكية 
  10/8/1989يكا ىف تاريخ أمر

عامل امريىك كيميـاوى حصـل (، لينوس باولنج
عىل جـائزة نوبـل مـرتني ىف الكيميـاء ونوبـل 

  (Pauling)) للسالم
  28/2/1901 مولده   -

) ـشــاعر وـلــورد بريـطــاىن(ـبــايرون، ـجــورج 
)Byron(  

  19/4/1824 عاما 76 وفاته عن -

بايرون  باكستان
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  )سلطان ترىك(بايزيد 
عرش إلبنه  سلطان تركيا بايزيد يتنازل عن ال-

  3/4/1512سليم األول
  )رئيس بورندى(بايويا 

 انتخاب امليجور بايويا رئيسا لبوروندى بعد -
االطاحة بالرئيس جان باتيست باجازا ىف 

  انقالب عسكرى
10/9/1987 

  )Pitt) (االبن) (سياىس بريطاىن(بت، ويليام 
  28/5/1759 مولده   -
  23/1/1806 وفاته   -

  برتول
الدول املستهلكة للبرتول ىف  إنعقاد مؤمتر -

  واشنطن
11/2/1974 

   إيران-برتول 
 إكتشاف البرتول بكميات كبرية ىف إيران  -

26/5/1908  
 رئيس وزراء إيران مصدق يؤمم النفط -

16/10/1952  
 اعلنت حكومتى بريطانيا وإيران تسوية -

العالقات الدبلوماسية حول البرتول اإليراىن 
تحافظ عىل عن طريق املفاوضات التى 

حقوق إيران ومصالحها الوطنية   
5/12/1953  

   السعودية-برتول 
 تدفق البرتول بكميات كبرية ألول مرة ىف -

  16/3/1938الدمام بالسعودية  
   العراق-برتول 

تأميم عمليات رشكة ( تأميم النفط ىف العراق -
  IPC(1/6/1972(نفط العراق 

ات  سنو6 العراق يصدر نفطة ألول مرة منذ -
) النفط مقابل الغذاء(ىف إطار إتفاق 

20/5/1996 
  برتول عرىب

 عقد وزراء البرتول العرب اجتامعا لدراسة -
املوقف وتخفيض االنتاج ىف اعقاب حرب 

  4/11/1973 ىف الرشق االوسط  73اكتوبر 
ىف %25 تقرر تخفيض انتاج النفط بنسبة -

  5/11/1973مؤمتر الكويت الثاىن لدول الخليج 
امع وزراء البرتول العرب ىف فينا لبحث  اجت-

خفض االنتاج وحظر التصدير ىف اعقاب حرب 
  18/11/1973  73اكتوبر 

 قرر مؤمتر وزراء النفط العرىب باألغلبية رفع -
الحظر العرىب عن شحنات النفط إىل الواليات 

  13/2/1974املتحدة األمريكية  
 الدول العربية املصدرة للبرتول تنهى حظرها -

لبرتوىل ضد الواليات املتحدة األمريكية ىف ا
  13/3/1974مؤمترطربلس 

   الكويت-برتول 
 الكويت تشعل النار ىف آبار النفط الكويتية   -

7/2/1991  
  برئ التى اشعلتها75 إخامد اخر برئ برتول من - 

  6/11/1991القوات العراقية ىف الكويت 
   مرص-برتول 

راء الغربية    بدء التنقيب عن البرتول ىف الصح-
8/1/1954  

 مبارك يفتتح أول برئ برتول يكتشفه املرصيون -
  18/4/1985ىف البحر األحمر  

من البرتول الخام     " املرجان" إكتشاف حقل -
3/4/1988  

 حسنى مبارك يفتح حقل برتول مليحة -
  .بالصحراء الغربية

27/2/1997  

برتول  بايزيد
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 أعطى الرئيس مبارك إشارة بدء اإلنتاج الفعىل -
ىف خليج " رشق الزيت " حقل برتول ل

أهم اكتشاف ىف مجال الزيت الخام (السويس 
 15/1/2002)    عاما11مبرص منذ

ـدز  ـرتى، فلـن ـاىن تخـصـص(ـب ـار بريـط ـامل آـث  ىف ـع
  )Petrie) (الدراسات الفرعونية

 3/6/1853 مولده   -
  28/7/1942 وفاته   -

  بتسوا الند 
 29/12/1965 اعالن استقالل بتسوا الند  -

) اديــب وشــاعر بريطــاىن(بتلــر، صــموئيل 
)Butler(  

  4/12/1835 مولده   -
  18/6/1902 وفاته   -

 ـيـوم محافـظـة )محافـظـة مرصـيـة(األحـمـر  البـحـر
 ذـكـرى معرـكـة ـشـدوان وـحـرب(البـحـر االحـمـر 

 22/1/000) 1970االستنـزاف عام 
كتشفه املرصيون  مبارك يفتتح أول برئ برتول ي-

  18/4/1985  ىف البحر األحمر
 ىف حادث العبارة املرصية سامل 476 مقتل -

  15/12/1991اكربيس ىف البحر االحمر     
 املرصية ىف 98العبارة السالم " غرق السفينة -

البحر االحمر ىف طريقها من ميناء ضبا 
السعودى إىل ميناء سفاجا املرصى عىل متنها 

)    جثة244 وانتشال 388 نجاة - مسافر400
3/2/2006  

فاقية البحر املتوسط بني انجلرتا وإيطاليا   ات-
2/1/1937  

  البحرين
) عن بريطانيا( إعالن إستقالل البحرين -

14/8/1971 
 
  

  21/9/1971 قبول البحرين عضوا باألمم املتحدة - 
 إفتتاح مرشوع الحوض الجاف ىف ميناء سرتة -

 بالبحرين
1/1/1975 
ثاق مرشوع املي% 98.4 أقر البحرينيون بأغلبية -

الوطنى املتضمن تحويل البحرين من إمارة 
إىل مملكة دستورية وإنشاء برملان من 
مجلسني ومينح املرأة جميع حقوقها السياسية 
باملساواه مع الرجل ومنح القضاء االستقالل 

  17/2/2001الكامل 
   قطر- عالقات -البحرين 

 محكمة العدل الدولية تحسم النزاع الحدودى -
ن بعد خالفات إستمرت بني قطر والبحري

اإلعرتاف بسيادة دولة قطرعىل (عاما 60
لزيادة وفيشت الديسل وجزيرة منطقتى ا

) وسيادة البحرين عىل جزر حوار، جنان
16/3/2001  

 )محافظة مرصية(البحرية 
مبناسبة ذكرى ( العيد القومى ملحافظة البحرية -

) 1807جالء حملة فريزر عن مرص عام 
 19/9/0000)  عليهاوانتصار اهاىل رشيد(

 ىف  إنتصار اإلنجليز والعثامنيني عىل الفرنسيني-
  9/5/1801الرحامنية بالبحرية ىف مرص  

  بحرية الربت
 إكتشف الرحالة اإلنجليزى صمويل بيكر -

إحدى بحريات منابع النيل ويطلق عليها اسم 
عىل اسم زوجة ملك إنجلرتا   ) ألربت(

14/3/1864  
  بحرية التمساح

 مياه البحر املتوسط إىل بحرية التمساح وصول - 
وهو اخر ما وصل إليه ىف عهد سعيد 

18/11/1862  

بحرية  برتى
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  بحرية طربيا
 إرسائيل تتخىل عن مرشوع تحويل مجرى نهر -

األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب الرشقى 
  26/5/1961لبحرية طربيا  

  بحرية فيكتوريا
 ىف حادث غرق عبارة ىف بحرية 700 مقتل -

  21/5/1996ريا ىف تنزانيا  فيكتو
البخارى، محمد بن إسامعيل بن إبراهيم بـن 

  )رواى الحديث(املغرية الجعفى 
  م31/8/869=هـ  43رمضان  30 وفاته -

ـسـياىس إـيـراىن اـخـر رـئـيس ( ـشـهبور بختـيـار،
  )الوزراء شاه إيران

  6/8/1991)   ىف باريس( اغتياله -
 )امام اليمن(بدر 

  7/8/1996 وفاته بلندن  -
ووزيـر سـياىس مرصى (بدر الدين أبو غـازى 
  )الثقافة األسبق مبرص

  14/5/1920 مولده  -
  1971 اىل مايو 1970 توىل الوزاة من نوفمرب- 
  11/9/1983 وفاته   -

  )شاعر عراقى(بدر شاكر السياب 
  24/12/1964 وفاته   -

  )كاتب مرسحى مرصى(بديع خريى 
  18/8/1893 مولده   -
  3/2/1966 وفاته   -

  )فنانة مرصية(بديعة مصابنى 
  23/7/1974 وفاتها   -

  براءات األخرتاع
 املخرتع جراهام بل يحصل عىل براءة إلخرتاع -

  التليفون
7/3/1876 
 
  

  )مدينة بتشيكوسلوفاكيا(براج 
كوسلوفاكيا يالقوات النازية تدخل براج عاصمة تش - 

15/3/1933  
 دخول القوات السوفيتية وقوات حلف وارسو -

  21/8/1968راج عاصمة تشيكوسلوفاكيا   وب
  )Bradley) (قائد امريىك(برادىل، عمر 

  12/2/1893 مولده   -
  الربازيل

  22/4/1500 إكتشاف الربازيل  -
  "ريو دى جانريو" وضع حجر األساس ملدينة -

1/1/1531  
  7/9/1822 استقالل الربازيل  -
  13/5/1888 إلغاء الرق ىف الربازيل  -
  15/1/1985ينفر يصبح رئيسا للربازيل  تانكريد و- 

  )مدينة برازيلية(برازيليا 
 إفتتاح برازيليا العاصمة الجديدة للربازيل  -

21/4/1960  
  )صحيفة روسية(برافدا 

" برافدا" صدور العدد األول من صحيفة -
  22/4/1912الروسية 

توقفت ( بدء صدور جريدة برافدا الروسية -
  5/5/1912  )1992 مارس 14عن الصدور ىف 

الروسية عن الصدور " برافدا" توقف جريدة -
  14/3/1992) 1912مايو5بدأت تصدر ىف (

  )Braque) (رسام فرنىس(براك، جورج 
  13/5/1882 مولده   -
  31/8/1963 وفاته   -

  الرباكني
)  أيام3ملدة ( بدء ثورة بركان ىف إيطاليا -

  23/8/79وتدمريه مدينتى بومبى وهريكوالتيم  

الرباكني  بحرية
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بركان ثائر ىف جزيرة جاوة بأندونيسيا يودى  -
  20/5/1919 ألف شخص   16بحياة 

 ثورة بركان مونالوا ىف منطقة هاواى  -
27/3/1984  

الف كوملبى 23 ثورة بركان ىف كولومبيا ومقتل -
13/11/1985  

 كامريوىن بسبب إنبعاث 1500 مقتل أكرث من -
  26/8/1986الغاز السام من بحرية بركانية  

  )Brahms) (موسيقار املاىن(مز، يوهان برا
  3/4/1897 وفاته -

) سـياىس ورئـيس املـاىن سـابق(، فـيىل برانت
)Brandt(  

  18/12/1913 مولده   -
  6/5/1974 استقالته  -
 استقالته من رئاسة الدولية اإلشرتاكية -

14/3/1992  
  8/10/1992 وفاته   -

  )Brando) (ممثل امريىك(براندو، مارلون 
  3/4/1924    مولده-
  3/7/2004 وفاته   -

  )سياىس بريطاىن(براون، جورج 
 وصول وزير الدفاع الربيطاىن إىل القاهرة -

واجتامعه مع الرئيس جامل عبد النارص 
لبحث العالقات الربيطانية املرصية  

6/1/1958 
ـون  ـراون، فرنرـف ـاىن(ـب ) مصــمم صــواريخ اـمل

)Braun, Wernhervon(  
  23/3/1912 مولده   -
  17/6/1977وفاته    -

خـارج الـرحم ىف أول طفلة تولـد (براون، ليزا 
  )النكشاير

 25/7/1978 مولدها   -
  

  الربتغال
   -  -  - -/10/6  العيد القومى للربتغال -
  5/10/1910 إعالن امللكية ىف الربتغال  -
  2/2/1919 إعالن الجمهورية ىف الربتغال  -
ية ىف  إنتخاب أنطونيو رامالو رئيسا للجمهور-

  27/6/1976الربتغال 
 إنتخاب جورج سامبايو رئيسا للربتغال  -

14/1/1996  
 توىل ماريوسواريز رئاسة الجمهورية ىف -

 عام من حكم ساالزار  60الربتغال بعد 
16/2/1986  

   اسبانيا- عالقات -الربتغال 
  13/2/1668تقالل الربتغال  أسبانيا تعرتف بإس- 

ــات -الربتغـــال  ــا- عالـق ت املتحـــدة  الوالـي
  األمريكية

 إنتهاء إتفاقية جزر األزور املعقودة بني -
  3/2/1974الواليات املتحدة والربتغال 

  برج إيفل
عمل ىف تنفيذ برج إيفل ىف باريس  بدء ال-

26/1/1887  
  31/3/1889 إمتام تشيد برج إيفل  -

  برج القاهرة
  11/4/1961 إفتتاح برج القاهرة   -

ـــون ـــرنى برجـس ـــر(، ـه ـــوف ـف ) نىسفيلـس
)Bergson(  

  18/10/1859 مولده   -
  4/1/1941 وفاته   -

ـــرجامن ـــد  ،ـب ـــة ســــويدية(انجرـي  )ممثـل
)Bergman(  

  30/8/1982 وفاتها   -

برجمـان  برامـز
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  )Berdagev) (فيلسوف روىس(برديائيف 
  23/3/1948 وفاته   -

  )قرية مرصية(بردين 
 خرجت كتيبة من الفرنسيني من بلبيس -

حمري وطافت القرى ملصادرة الجامل وال
لصالح الجيش وعندما وصلت إىل بردين 

لها االهاىل وهزم الفرنسيني ثم أرسلت   تصدى
القيادة الفرنسية قوة كبرية ىف اليوم التاىل 

وأشعلت النار فيها " بردين"استولت عىل 
28/2/1799  

  )معاهدة(برست ليتوفسك 
إستسالم ( توقيع معاهدة برست ليتوفسك -

حرب العاملية روسيا ألملانيا وخرجت من ال
  )األوىل

3/3/1918 
 )مدينة اسبانية(برشلونة 

 إفتتاح املؤمتر الدوىل الرابع عرش حول اإليدز -
بربشلونة والذى تنظمه مكافحة اإليدز التابعة 

  7/7/2002لألمم املتحدة  
  الربملان املرصى

   أنظر مجلس الشعب ومجلس الشورى- 
  ً أنظر أيضا انتخابات- 

  )مدينة املانية(برلني 
  27/10/1806 احتالل نابليون بونابرت برلني   - 
  4/8/1936 إفتتاح الدورة األوليمبية ىف برلني  - 
 22000 طائرات الحلفاء تغري عىل برلني وتقتل -

  3/2/1945أملاىن   
  30/11/1948 تقسيم برلني إىل رشقية وغربية - 
الذى فرضه اإلتحاد ( رفع حصار برلني الغربية -

  12/5/1949)    1948ونيه  ي24السوفيتى ىف 
 أملانيا الرشقية تضع حجر أساس بناء حائط -

من األسالك الشائكة أوال، ثم من (برلني 
 11/8/1961)  األحجار

 
  

 الشيوعيون يقيمون سورا لفصل برلني الرشقية -
  13/8/1961عن برلني الغربية  

 سقوط أول ضحايا جدار برلني برصاص الرشطة -
  17/8/1962ر عرب الجدار  أثناء محأولة املرو

  9/11/1989   انهيار سور برلني-
 بدء هدم الجزء الرئيىس من سور برلني  -

20/2/1990  
  22/6/1990 بدء إزالة سور برلني  -
 إختيار برلني عاصمة لدولة أملانيا املوحدة بعد -

  20/6/1991إنهيار الشيوعية  
 إنتقال برملان أملانيا ملبنى الريخستاج الجديد -

 19/4/1999ىف برلني  
ـــور  ـــوز، هيكـت ـــرنىس(برلـي ـــيقار ـف ) موـس

)Berlioz(  
  11/12/1803 مولده   -
  9/3/1869 وفاته   -

وـسـيط األـمـم املتـحـدة ىف (، فوـلـك برـنـادوت
  )فلسطني

 أسابيع 4 مجلس األمن يقرر وقف إطالق النار -
ىف فلسطني ويعني الكونت فولك برنادوت 

  20/5/1948وسيطا  
ملتحدة برنادوت يوىص الهيئة  وسيط األمم ا-

بتكبري املساحة املخصصة للعرب عىل حساب 
املساحة املخصصة إلرسائيل ىف فلسطني  

27/6/1948  
 17/9/1948 مقتله   -

  )Bernhasdt) (ممثلة فرنسية(، سارة برنار
  22/10/1845 مولدها   -
  26/3/1923 وفاتها   -

برنار  برديائيف
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 أول جراح قلب يجرى عملية(كريستيان , برنارد
  ) جنوب افريقى1967زرع قلب عام 

  8/11/1922 مولده   -
  2/9/2001 وفاته   -

  جورج , برنارد شو
  انظر  
  شو، جورج برنارد      

ـــارد  ) موـســـيقار اـمـــريىك(برنـشـــتني، ليوـن
)Bernstein(  

  25/8/1918 مولده   -
  )سياىس ايطاىل(، رومانو برودى

  9/8/1939 مولده   -
فوضية األوربية  رومانو برودى يتوىل رئاسة امل-

5/5/1999  
  )مركبة فضاء امريكية(بروسبكتور 

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق مركبتها -
إىل القمر  " ليونار بروسبكتور"اإلستكشافية 

8/1/1998  
يطلق ) بروسيكتور( املخترب الفضاىئ األمريىك -

  29/1/1999إلستكشاف القمر  
 

ـرنىس(بروســت، مارســيل  ـب ورواىئ ـف ) ادـي
)Proust(  

  10/7/1871 مولده   -
  18/11/1922 وفاته   -

 

  بروسيا
ت بقوا أوقع فردريك الثاىن ملك بروسيا الهزمية -

  7/5/1757اإلمرباطور الرومانية ىف براج 
 بروسيا والنمسا يعيدان حلفا دفاعيا ضد -

 20/4/1954روسيا  
 
 

   فرنسا- عالقات -بروسيا 
  10/5/1871إنتهاء الحرب الفرنسية الربوسية  - 

) مـســـترشق ـفـــرنىس(، ليـفـــى بروفتـســـال
)Provencal( 

  22/3/1956 وفاته   -
ـروك، بيفــر  ) الســياىس والصــحفى الربيطــاىن(ـب

)Beaverbrook(  
  25/5/1879 مولده   -
  9/6/1964 وفاته   -

  )مدينة بليجيكية(بروكسل 
 القوات األملانية تحتل مدينة بروكسل -

ألوىل  البلجيكية خالل الحرب العاملية ا
20/8/1914  

 القوات األملانية النازية تحتل العاصمة -
  17/5/1940البلجيكية بروكسل 

 قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية -
  5/9/1944بروكسل 

 اصدر وزراء الخارجية دول السوق االوربية -
املشرتكة بيانا لهم ىف اجتامع بروكسل دعا 

التى ارسائيل إىل وضع حد الحتاللها لالراىض 
  6/11/1973 . 1967تحتفظ بها منذ 

  )معاهدة(بروكسل 
 تم الوصول إىل إتفاق بروكسل يسفر عن -

إشرتاك اليونان ىف السوق األوربية املشرتكة 
  24/8/1962) 1962إعتبارا من أول نوفمرب (

 فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج -
دول البينولوكس توقع ميثاقا إلقامة إتحاد (

تحالف ) معاهدة بروكسل) (ربا الغربيةأو
مدته خمسون عاما ضد الهجوم املسلح  ينص 
عىل التعاون االقتصادى واالجتامعى 

  17/3/1948والعسكرى 
  )Prokofiv) (موسيقار روىس(بروكفيف 

  23/4/1891 مولده   -
  5/3/1953 وفاته   -

بروكفيف  برنارد
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كتاب  مؤلفمسترشق املاىن و(، كارل بروكلامن
  )Brockelmann) (ريبتاريخ االدب الع

  17/9/1868 مولده   -
  6/5/1956 وفاته   -

  )Brunei) (سلطنة(بروناى 
 إستقالل سلطنة بروناى بعد مائة عام من -

الوصاية الربيطانية لتصبح بذلك الدولة 
السادسة ىف رابطة دول جنوب رشق آسيا    

1/1/1984  
 وفاة سلطان بروناى السابق فودا عمر عىل -

 عاما والذى تنازل عن 71ن سيف الدين ع
 لولده السلطان الحاىل 1967عرشه سنة 

  8/9/1986) حسني بلقيه(
  )Bronte) (اديبة بريطانية(برونتى، آن 

  16/1/1820 مولدها   -
  20/5/1849 وفاتها   -

  )Bronte) (اديبة بريطانية(برونتى، امليى 
  30/7/1818 مولدها   -
  19/12/1848 وفاتها   -

ـــى ـــارلبرونـت ـــة(وت ، ـش ـــة بريطانـي ) اديـب
)Bronte(  

  21/4/1816 مولدها   -
  31/3/1855 وفاتها   -

ـــــان، شــــــاتو  ـــــرنىس(برـي ـــــب ـف ) كاـت
)Chateaubriand(  

  4/9/1768 مولده   -
  4/7/1848 وفاته   -

   بريطانيا- عالقات -بريتوريا 
 5/6/1900لقوات اإلنجليزية تحتل بريتوريا ا - 

 
 
  

) ـشــاعر وفـنــان ـفــرنىس(بريـتــون، اندرـيــه 
)Breton(  

  19/2/1896 مولده   -
  28/9/1966 وفاته   -

) زـعــيم روىسرئــيس و(ليونـيــد , بريجينيــف
)Brejenev(  

  19/12/1906 مولده   -
 اجتامع فالديف ستوك بني الرئيس االمريىك -

جريالد فورد والزعيم السوفيتى بريجينيف  
23/11/1974  

 تجديد رئاسة ليونيد بريجينيف لروسيا -
  5/3/1979) خمس سنوات(

  10/11/1982 وفاته   -
كاـتـب مرسـحـى وـشـاعر (، بريتوـلـت بريـخـت

  )Brecht) (املاىن
  10/2/1898 مولده   -
  14/8/1956 وفاته   -

   الواليات املتحدة األمريكية-بريد جوى 
 بدأت الواليات املتحدة أول خدمة بريد جوى -

  ىف العامل
15/5/1918 

  )Priestley() كاتب بريطاىن(بريستىل، جون 
 مولد الكاتب الربيطاىن جون بريستىل - 

)Priestley(  
13/9/1894 

  )Breasted) (مؤرخ امريىك(بريستيد، جيمس 
  28/8/1865 مولده   -
  2/12/1935 وفاته   -

ـروك امــريىك(، الفــيس بريســىل ) مغنــى اـل
)Persley(  

  8/1/1935 مولده   -
  16/8/1977 وفاته   -

بريسىل  كلامنبرو
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  بريطانيا
  15/6/1215تا ىف إنجلرتا   توقيع املاجناكار-
  20/1/1265 بدء إجتامعات الربملان اإلنجليزى - 
ولة ا هزمية قوات السري توماس وايت ىف مح-

  9/2/1554اإلستيالء عىل لندن  
  توقيع معاهدة أدنربة بني إنجلرتا وفرنسا-

6/7/1560  
)  األرمادا( األسطول اإلنجليزى يهزم األسباىن -

8/8/1588  
يل يحل الربملان اإلنجليزى   أوليفر كروم-

20/4/1654  
 الربملان اإلنجليزى يحرم تجارة الرقيق  -

9/5/1788  
  16/10/1834 الربملان االنجليزى  احرتاق مبنى- 
 البحرية االنجليزية تقصف بريوت بالقنابل  -

11/9/1840  
 نيوزيلندا تصبح مستعمرة انجليزية  -

16/10/1840  
ني بريطانيا  نشوب أقرص حرب ىف التاريخ ب-

 دقيقة وأنتهت 38وزنزبار والتى إستغرقت 
بإنتصار اإلنجليز تحت قيادة راوسون  

27/8/1896  
  27/2/1900 تأسيس حزب العامل الربيطاىن -
 تأسيس سالح الجوى امللىك اإلنجليزى  -

1/4/1918  
 إعرتاف بريطانيا بإستقالل رشقى األردن -

25/5/1923  
يطانية برئاسة  تأليف أول وزارة عاملية بر-

  24/1/1924رامزى ماكدونالد  
 القوات الربيطانية تدخل مدينة شنغهاى -

لحامية إمتيازاتها وإرضاب عام ىف املدينة 
ًاحتجاجا عىل الوجود العسكرى الربيطاىن  

12/2/1927 
 
  

 توىل ونستون ترششل رئاسة الوزارة الربيطانية  -
10/5/1940  

نية تشامربلني و  إستقالة رئيس الحكومة الربيطا-
  13/5/1940ونستون ترششل يتوىل الوزارة  

 إستقالة وينستون ترششل من رئاسة الوزارة -
  5/4/1955الربيطانية وتوىل أنتوىن إيدن  

 بريطانيا تفجر قنبلتها الهيدروجينية األوىل -
  15/5/1957)  وسط املحيط الهادي(

 انتخاب هارولد ويلسون رئيسا لوزراء بريطانيا  -
15/10/1964  

 مارجريت ثاترش تشكل حكومة املحافظني -
  5/5/1979الربيطانية 

 القوات الربيطانية تبدأ حصار العاصمة -
  29/5/1982فوكالند 

 استقالة رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت ثاترش -
  22/11/1990 سنه من الحكم  12بعد 

 فوز ساحق لحزب العامل ىف اإلنتخابات -
  1)ري رئيس للوزارةتوىن بل(الربيطانية 

/5/1997  
/ 2/5 توىل توىن بلري رئاسة وزارة بريطانيا  -

1997  
   األرجنتني- عالقات -بريطانيا 

 بريطانيـــا تقـطـــع عالقتـهـــا الدبلوماـســـية 
باألرجنتني بعد إستيالء قوات األرجنتـني عـىل 

  )بدء حرب الفوكالند(جزر فوكالند 
2/4/1982  

ـدأ حصــار العا ـة تـب ـوات الربيطانـي صــمة الـق
  29/5/1982فوكالند 

 حصار بريطانيا لعاصمة فوكالند برا وبحرا  -
1/6/1982  

 األرجنتني تستسلم لربيطانيا بعد نزاع إستمر -
  14/6/1982 يوما حول جزيرة فوكالند  74

القوات الربيطانية  بريطانيا
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  األردن- عالقات -بريطانيا 
 وزير املستعمرات اإلنجليزى ترششل يقابل -

يته عىل األمري عبدهلل ىف القدس ويقرر تول
رشقى األردن مع تخليه عن مطالبه ىف العراق  

28/3/1921  
 معاهدة إمارة رشق األردن وبريطانيا وقعت -

  20/2/1928ىف القدس لتجديد العالقة بينهام  
 توقيع املعاهدة األردنية الربيطانية وإعالن -

  22/3/1946إستقالل األردن  
قدة املنع( إلغاء املعاهدة األردنية الربيطانية -

  13/2/1957)  1948ىف 
 فسخ املعاهدة األردنية الربيطانية إلنهاء -

مارس 22اإلنتداب التى وقعت ىف 
  13/3/1957  1948وأنتهت 1946

 جالء القوات الربيطانية عن قاعدة املفرق -
  31/5/1957األردنيه  

 املظليون اإلنجليز ينزلون ىف األردن بطلب من -
  17/7/1958امللك حسني  

  اسبانيا- عالقات -يا بريطان
) األرمادا( األسطول اإلنجليزى يهزم األسباىن -

8/8/1588  
  24/2/1656  أسبانيا تعلن الحرب عىل إنجلرتا- 

  اسكتلندا- عالقات -بريطانيا 
 األسكتلنديون يهزمون اإلنجليز ىف معركة -

 بانوكبرين ويعلنون إستقالل أسكتلندا
24/6/1314  

 مع أسكتلندا  إنجلرتا توقع معاهدتها-
21/8/1641 

 ملكة بريطانيا تفتتح الدورة األوىل لربملان -
) عاما30بعد توقف استمر (أسكتلندا 

1/7/1999 
  إيران- عالقات -بريطانيا 

 اعلنت حكومتى بريطانيا وإيران تسوية -
 العالقات الدبلوماسية حول البرتول اإليراىن 

 
 
 

عن طريق املفاوضات التى تحافظ عىل 
  5/12/1953ان ومصالحها الوطنية  حقوق إير

 إيران تخفض مستوى التمثيل الدبلوماىس مع -
بريطانيا بعد صدور كتاب سلامن رشدى آيات 

 7/3/1989شيطانية  
   إيرلندا- عالقات -بريطانيا 

 بداية ثورة إيرلندا عىل اإلستعامر اإلنجليزى  -
24/4/1916  

قاء  بريطانيا تعرتف بإستقالل إيرلندا عنها مع ب-
إيرلندا الشاملية كجزء من اململكة املتحدة  

17/5/1949  
 14 وإصابة 13مقتل ( األحد الدامى ىف إيرلندا -

)  ىف لندن عىل أيدى الجنود الربيطانيني
30/1/1972  

 الجيش الجمهورى األيرلندى يطالب بتوحيد -
أيرلندا ويعلن وقف عملياته العسكرية للمرة 

  31/8/1994 عاما  25األوىل منذ 
 توقيع إتفاق سالم تاريخى بني بريطانيا -

 10/4/1998وإيرلندا الشاملية  
  إيطاليا- عالقات -بريطانيا 

 اتفاقية البحر املتوسط بني انجلرتا وإيطاليا  -
2/1/1937  

   باكستان- عالقات -بريطانيا 
 الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القارة -

  3/6/1947الهندية إىل هند وباكستان  
   بريتوريا- عالقات -بريطانيا 

  5/6/1900 القوات اإلنجليزية تحتل بريتوريا  -
  تركيا- عالقات -بريطانيا 

 تعهدت( توقيع معاهدة تحالف بني انجلرتا وتركيا - 
انجلرتا بضامن جميع ممتلكات االمرباطورية 

 )نية كام كانت قبل حملة نابليونالعثام
5/1/1799  

بريطانيا  بريطانيا
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ىل إلغاء احتكار القطن  يوافق محمد عىل ع-
 لالتفاق اإلنجليزى الرتىك ىف ًاتنفيذ

16/8/1838   (1/10/1838  
 بريطانيا تبدأ الهجوم عىل تركيا ىف الحرب -

  25/4/1915العاملية األوىل  
 األسطول الربيطاىن يقذف أستانبول بالقنابل  -

7/7/1918  
 تركيا لتبادل املساعدة -  قيام حلف إنجلرتا -

  12/5/1939العسكرية 
   جيانا- عالقات -بريطانيا 

  26/5/1966 إستقالل جيانا عن بريطانيا   -
   عالقات دولية-بريطانيا 

 بريطانيا تطلب عضوية السوق األوربية -
  10/8/1961املشرتكة 
   روسيا- عالقات -بريطانيا 

 اتفاق إنجلرتا وروسيا عىل تقسيم إيران إىل -
  19/1/1907مناطق نفوذ بينهام  

جلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة  م-
مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 

  24/9/1963التجارب النووية  
  السودان- عالقات -بريطانيا 

 إقرتحت بريطانيا مرشوع دستور ينص عىل -
ً السودان حكام ذاتيا محدودا   منح ً

3/4/1952  
   سوريا- عالقات -بريطانيا 

  8/6/1941لسوريا ولبنان بدء غزو بريطانيا  -
   الرشق األوسط- عالقات -بريطانيا 

رئيس الوزراء الربيطاىن توىن بلري يقوم  -
اهرة بجولة ىف الرشق األوسط شملت الق

 17/4/1998والرياض وعامن والقدس وغزة 
 
 
  

   الصني- عالقات -بريطانيا 
 إنجلرتا والصني توقعان معاهدة بشأن التبت  -

15/8/1906  
 الربيطانية تدخل مدينة شنغهاى  القوات-

لحامية إمتيازاتها وإرضاب عام ىف املدينة 
ربيطاىن عىل الوجود العسكرى الًاحتجاجا 

12/2/1927  
  6/1/1950 بريطانيا تعرتف بالصني الشيوعية  -
 إعرتاف( بريطانيا والصني يتبادالن السفراء -

  12/3/1972 )بريطانيا بحكومة بكني الشيوعية
ني بريطانيا والصني العادة هونج  اتفاقية ب-

  26/9/1984كونج اىل السيادة الصينية  
 الصني وبريطانيا توقعان إتفاقية ىف مجال -

اإلستخدام السلمى للطاقة النووية  
3/6/1985  

   العراق- عالقات -بريطانيا 
 بدء ثورة العراقيني عىل اإلحتالل اإلنجليزى  -

30/6/1919  
تقالال مرشوطا يثري  إنجلرتا متنح العراق إس-

 غضب العراقيني حيث تحتفظ ببعض اإلمتيازات
  30/6/1930عاما  25ملدة 

   فرنسا- عالقات -بريطانيا 
 توقيع معاهدة أدنربة بني إنجلرتا وفرنسا  -

6/7/1560  
 إنتصار اإلنجليز عىل الفرنسيني ىف سيدى جابر -

13/3/1801  
 إعالن بريطانيا الحرب عىل فرنسا بسبب -

 نابليون بونابرت ىف شئون إيطاليا تدخل
  18/5/1803وسويرسا  

 توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا -
بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 

  8/4/1904ومراكش  
 وقعت فرنسا وبريطانيا تحالف ىف دنكرك  -

4/3/1947  

بريطانيا  بريطانيا
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 -  بداية رحالت طائرة الكونكورد الربيطانية -
  21/1/1976الفرنسية اإلنتاج  

   فلسطني- عالقات -بريطانيا 
 الجيش اإلنجليزى يدخل أريحا بفلسطني  -

21/2/1918  
   قربص- عالقات -بريطانيا 

 إعالن جزيرة قربص مستعمرة بريطانية  -
1/5/1925  

   لبنان- عالقات -بريطانيا 
  8/6/1941دء غزو بريطانيا لسوريا ولبنان  ب-

   ليبيا- عالقات -بريطانيا 
موظفى سفارة ليبيا ىف لندن، (رد  بريطانيا تط-

  22/4/1984).  بعد مقتل رشطية بريطانية
   الهند- عالقات -بريطانيا 

 إعالن ملكة بريطانيا إمرباطورة عىل -
  28/4/1876.الهند

 الحكومة الربيطانية توافق عىل خطة اللورد -
  23/5/1947مونباتن لتقسم الهند  

ة  الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القار-
  3/6/1947الهندية إىل هند وباكستان  

ــا  ــات -بريطانـي ــدة - عالـق ــات املتـح  الوالـي
  األمريكية

 بدء حرب اإلستقالل األمريكية ضد إنجلرتا  -
19/4/1775  

 بريطانيا وأمريكا توقعان إتفاقية ملنع تجارة -
  7/6/1862الرقيق  

 الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى يبدأن -
ات ىف نيويورك حول جولة من املحادث

معاهدة لتحديد التجارب النووية  
11/1/1963 

 
 
  

 مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة -
مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 

 24/9/1963التجارب النووية  
 )طريقة كتابة وقراءة املكفوفني(بريل 

 إخرتع أحد العلامء الربيطانيني أول كاتبة -
لعامل تكتب بطريقة برايل التى إلكرتونية ىف ا

  29/2/1988. يقراؤها املكفوفون
 أول قاموس إلكرتوىن للمكفوفني بطريقة برايل -

3/7/1990  
ـويس  ـل، ـل ـام (برـي ـرنىس وـضـع نـظ ـوى ـف ترـب

 )املكفوفني مـن القـراءة للكتابة البارزة ميكن
)Braille(  

  4/4/1809 مولده   -
الحـائز كيميـاىئ سـويرسى (، فالدميـري بريلوج

ــام  ــاء ـع ــل للكيمـي  1975ـعــىل ـجــائزة نوـب
)PRELOG(  

  7/1/1998 وفاته   -
) سياىس ومبعوث روىس(برمياكوف، يفجينى 

)Bremakov(  
  31/10/1930 مولده   -

  )عمدة نابلس(بسام الشكعة 
 انفجار قنبلة ىف إجتامع لرؤساء املدن -

الفلسطينية تؤدى لبرت ساق عمدة نابلس 
 كريم خلف هالـلـلشكعة وعمدة رام بسام ا

2/6/1980  
) فـنــان مرسـحــى اـملــاىن(أرـفــني  بـســكاتور،

)Peskataur(  
  30/3/1966 وفاته   -

قائـد وسـياىس (، أوتو إدوارد ليوبولد بسامرك
  ) Basmarck) (املاىن

  1/4/1815 مولده   -

بسامرك  بريطانيا



 

 120

  

)الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 الجيوش الروسية تحارص باريس بقيادة -
  19/9/1870بسامرك 

  30/7/1898 وفاته   -
ـال   ى مرصى احــد مؤســىسصــحف(بشــارة تـق

  )صحيفة األهرام
  22/8/1852 مولده   -
  15/6/1901 وفاته   -

  )رئيس لبناىن(بشارة الخورى 
  21/9/1943 انتخابه رئيسا للبنان  -

األخطــل ) (شــاعر لبنــاىن(بشــارة الخــورى 
  )الصغري

  18/3/1885 مولده   -
  31/7/1968 وفاته   -

  )رئيس لبناىن(بشري الجميل 
 إنتخاب بشري الجميل قائد ميليشيا القوات -

تعرض لالغتيال قبل (اللبنانية رئيسا للبنان 
  23/8/1982)  أداء اليمني

  14/9/1982 مقتله   -
واألمـني سـياىس مرصى (بطرس بطـرس غـاىل 

  )العام لألمم املتحدة األسبق
  14/1/1922 مولده   -
  قررت مرص ترشيح بطرس غاىل سكرتري عاما -

  7/6/1991املتحدة  لألمم 
 أمني عام األمم املتحدة بطرس غاىل يثري ضجة -

ىف أول مؤمتر صحفى له بترصيحه أن قرار 
مجلس األمن الخاص بأزمة الرشق األوسط 

السابع من لعدم إستناده للفصل ) ملزم غري(
 25/3/1992ميثاق األمم املتحدة  

ـاىل  ـرس ـغ ـيس وزراء (بـط ـياىس مرصى ورـئ ـس
  )مرص األسبق

 10/2/1910تله    مق-
 
  

  )معاهدة(بطرسربج 
إتفاق رسى بني بريطانيا ( معاهدة بطرسربج -

وروسيا وفرنسا عىل تقسيم مناطق النفوذ ىف 
  9/3/1916الرشق األوسط 

  )مدينة روسية(بطرسبورج 
 ثورة ىف بطرسربج ضد اإلصالحات التى إقرتحها -

يوم األحد الدامى (قيرص روسيا نيقوال الثاىن 
  22/1/1905)  رسبورج بروسياىف سان بط

  البطولة االفريقية لالندية ابطال الدورى
 فوز النادى االهىل املرصى ببطولة ابطال -

  21/12/2001الدورى االفريقى  
 بطولة العامل لالسكواش

 تفوز ببطولة العامل للشباب ىف اإلسكواش  مرص- 
13/8/1994  

 فوز مرص بكأس العامل لناشئات اإلسكواش التى -
  28/8/2003مت بالغردقة  أقي

  بطولة كأس األمم االفريقية لكرة القدم
 فوز مرص ببطولة األمم اإلفريقية لكرة القدم -

21/3/1986  
 حسنى مبارك يفتتح بطولة كاس األمم -

  21/1/2006)  25االفريقية لكرة القدم رقم 
 توج منتخب مرص لكرة القدم بطالً لكاس -

ين للمرة األمم اإلفريقية الخامسة والعرش
الخامسة ىف الدورة التى اقمت بالقاهرة  

10/2/2006  
 فوز منتخب مرص لكرة القدم بكاس األمم -

  10/2/2008اإلفريقية للمرة السادسة  
 بطولة كاس العامل العسكرية لكرة القدم

 فوز املنتخب املرصى العسكرى بكأس العامل -
  3/7/1992العسكرية لكرة القدم  

بطولة  بشارة
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   لكرة القدمبطولة كاس العامل
 لكرة القدم ىف أمريكا  15 إفتتاح كأس العامل الـ -

17/6/1994  
 إفتتاح بطولة كاس العامل لكرة القدم ىف فرنسا -

10/6/1998  
  بطولة كاس العامل للشباب لكرة اليد

 مرص تفوز بكاس العامل للشباب ىف كرة اليد   -
18/9/1993  

  بطولة كأس مرص لكرة القدم
 31هىل بكأس مرص للمرة  فوز النادى اال-

4/7/1999  
  )مدينة عراقية(بغداد 

 املغول يدخلون بغداد بقيادة هوالكو   -
24/1/1258  

 سقوط بغداد بعد هزمية تركيا عىل يد القوات -
الهندية واإلنجليزية، واإلنجليز يحتلون بغداد 

  11/3/1917ىف الحرب العاملية األوىل 
الل حربهم خ(العثامنيون يحرقون مكتبة بغداد  -

  16/2/1918)  ضد الفرنسيني واإلنجليز
 القوات الربيطانية تسيطر عىل بغداد  -

31/5/1941  
من القرن العارش ( إكتشاف مكتبة ىف بغداد -

تضم مجموعة من مخطوطات ) امليالدي
  12/4/1986)  الحضارة السومرية

  )Buck) (اديبة امريكية(بك ، بريل 
  26/6/1892 مولدها   -
  6/3/1973    وفاتها-

  )العقيد السياىس العراقى(بكر صدقى 
  11/8/1937 اغتياله   -

  )مدينة صينية(بكني 
  أول سباق للسيارات بني بكني وباريس بطول -

 10/6/1907 آالف ميل  8
 
  

 القوات الصينية الشيوعية تدخل العاصمة -
  22/1/1949بكني 

 افتتاح املؤمتر الدوىل للمراة ىف بكني وسط -
بتحقيق املساواة بني الجنسني نداءات 

4/9/1995  
  )Bell) (مخرتع التليفون امريىك(بل، جراهام 

  3/3/1847 مولده   -
  2/8/1922 وفاته   -

) مسـترشق اسـباىن(بالثيونس، ميجيـل آسـني 
)Palacios(  

  5/7/1871 مولده   -
  12/8/1944 وفاته   -

  )صحيفة مرصية(البالغ 
 ئاسة عبدالقادر صدور جريدة البالغ بالقاهرة بر- 

  حمزة
28/1/1923 

وزيـر البنـك الـدوىل لالنشـاء (بالك، بيـوجني 
  )والتعمري

 إجتامع جامل عبدالنارص بيوجني بالك -
وزيرالبنك الدوىل لإلنشاء والتعمري إلستئناف 
مباحثات مرشوع السد العاىل التى بدأت 

  28/1/1956بواشنطن  
  )Black) (شاعر وفنان بريطاىن(بالك، ويليام 

  28/11/1757 مولده   -
  12/8/1827 وفاته   -

  بلجيكا
  21/7/1831 العيد القومى لبلجيكا  -

   الكونغو- عالقات -بلجيكا 
 بلجيكا ترسل قواتها املسلحة للكونجو  -

7/7/1960  

بلجيكا  بطولة
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   املانيا- عالقات -بلجيكا 
  القوات األملانية تغزو بلجيكا وهولندا-

10/4/1940  
لندا وذلك ىف الحرب  أملانيا تغزو بلجيكا وهو-

 العاملية الثانية
10/5/1940  

  )Balzac) (اديب فرنىس(، اونوريه دى بلزاك
  20/5/1799 مولده   -
  18/8/1850 وفاته   -

  بلغاريا
  5/10/1908 إستقالل بلغاريا  -
  12/6/1934ظر األحزاب السياسية ىف بلغاريا  ح- 
 اعالن ان بلغاريا اصبحت جمهورية شعبية  -

15/9/1946  
   املانيا- عالقات -بلغاريا 

  2/3/1941 أملانيا تحتل بلغاريا  -
سـياىس بريطـاىن ووزيـر (، آرثر جيمس بلفور

ــد  ــدر وـع ــذى اـص ــاىن اـل ــة الربيـط الخارجـي
: بلفوربانشاء وطن قومى يهودى ىف فلسـطنب

  )Bolfour) (1917 نوفمرب 2
  25/7/1848 مولده   -
س   لورد بالفور يفتتح الجامعة العربية بالقد-

1/4/1925  
  19/3/1930 وفاته -

  )سلطان بروناى(، حسني بلقيه
 عاما والذى تنازل عن عرشه 71 وفاته عن -

حسني ( لولده السلطان الحاىل 1967سنة 
  )بلقيه

8/9/1986 
 
 
 

ــى ــكوبلليـن ــاىل( ، فرانشيـس ــيقار ايـط ) موـس
)Bellini(  

  3/11/1801 مولده   -
  23/9/1835 وفاته   -

  )قىشاعر عرا(بلند الحيدرى 
  6/8/1996 وفاته   -

  )Pascal) (كاتب فرنىس(بلنز، باسكال 
  18/8/1662 وفاته   -

  )كوكب(بلوتو 
  13/3/1930 إكتشاف كوكب بلوتو  -

  )Bloch) (فيلسوف املاىن(، أرنست بلوخ
  4/8/1977 وفاته   -

مسترشق روىس متخصـص (ايفنجى  ،بليائيف
  )Evegenii Beliaev) (ىف تاريخ االسالم

  21/2/1895    مولده-
ـانوف ـورجى بليـخ ـية ىف (، ـج مؤـسـس املاركـس

  )Plekhanf) (روسيا
  26/11/1857 مولده   -
  30/5/1918 وفاته   -

ـوىن  ـري، ـت ـاىن و(بـل ـياىس بريـط ـيس وزراء ـس رـئ
  )Blair( )سابق

  6/5/1953 مولده   -
 فوز ساحق لحزب العامل ىف اإلنتخابات -

  1/5/1997) توىن بلري رئيس للوزارة(الربيطانية 
 توىل توىن بلري رئاسة وزارة بريطانيا   -

2/5/1997  
 رئيس الوزراء الربيطاىن توىن بلري يقوم بجولة -

ىف الرشق األوسط شملت القاهرة والرياض 
  17/4/1998دس وغزة وعامن والق

بليـر  بلجيكا
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 فوز حزب العامل ىف اإلنتخابات الربملانية -
)  برئاسة توىن بلري(الربيطانية لفرتة ثانية 

8/6/2001  
  )موسيقار مرصى(بليغ حمدى 

  7/10/1934 مولده   -
  12/9/1993 وفاته   -

  )اديب روىس( بلينسىك، فاسيىل
  13/6/1811 مولده   -
  9/6/1848 وفاته   -

  )Pompadour) (15محظية لويس (مببادور 
  29/12/1721 مولدها   -
  15/4/1764 وفاتها   -

  )سياىس ارسائيىل( ، دافيدبن جوريون
ين جوريون يؤلف وزارة إلرسائيل   دافيد -

8/3/1949  
 (Jonson( )اديـب بريطـاىن(بـن جونسـون 
(1637_1572 (Ben  

  1572/  / مولده     -
  6/8/1637 وفاته   -

  بنت الشاطئ
   انظر          

  عائشة عبد الرحمن    
  )اقليم هندى(البنجاب 

 املتطرفون السيخ يعلنون قيام دولة مستقلة -
  13/1/1984بالهند  ىف إقليم البنجاب 

 بدء حوادث العنف بـني الهنـدوس والسـيخ -
  29/9/1986البنجاب   ىف

  بنجالديش
 إعالن اإلستقالل والجمهورية ىف بنجالديش -

 وباكستان تشن حملة قمع واسعة , ألول مرة
 
 
 

ضد اإلنفصاليني وتعتقل زعيمهم مجيب 
  26/3/1971  الرحمن

خان  استقالة الرئيس الباكستاىن محمد ايوب -
بعد هزمية بالده من الهند وقيام دولة 

  19/12/1971 بنجالديش
الدولة   إنقالب ىف بنجالديش وإعدام رئيس-

  15/8/1975مجيب الرحمن  
 إغتيال ضياء الحق رئيس بنجالديش  -

30/5/1981  
 إنقالب عسكرى ىف بنجالديش بقيادة حسن -

 24/3/1982إرشاد  
و رئيسة  البيجوم خالدة ضياء الرحمن تصبح أ-

  19/3/1991لبنجالديش  
 ماليني 9 ألف شخص وترشيد 121 مرصع -

أخرين خالل إعصار مدمر يجتاح جنوب 
  30/4/1994بنجالديش  
   الصني- عالقات -بنجالديش 

 الصني تستخدم ألول مرة حق الفيتو ىف -
ملنع بنجالديش من اإلنضامم (مجلس األمن 

  25/8/1972) لعضوية األمم املتحدة
  )مدينة تونسية(بنزرت 

 قوات الحلفاء تحرر بنزرت وتونس  -
5/7/1942  

 الجالء عن قاعدة بنزرت ىف تونس  -
15/10/1963  

 زيارة جامل عبد النارصإىل تونس لحضور -
احتفاالت جالء القوات الفرنسية عن قاعدة 

  13/12/1963بنزرت  
  )مدينة ليبية(بنغازى 

ة  قوات الحلفاء تدخل مدينة بنغازى الليبي-
  7/2/1941أثناء الحرب العاملية الثانية  

بنغازى  بليغ
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 إحتالل القوات األملانية مدينة بنغازى الليبية -
خالل الحرب (وجالء القوات الربيطانية 

  3/4/1941). العاملية الثانية
 القوات االنجيلزية تحتل بنغازى ىف لبيبا اثناء -

  24/12/1941الحرب العاملية الثانية  
 الجمهوريات العربية ىف  توقيع إتفاقية إتحاد-

بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 

  17/4/1971االسد  
  بنك اإلسكان والتعمري مبرص

 تأسيس بنك اإلسكان والتعمري ىف مرص  -
29/4/1979  

  بنك االسكندرية املرصى
 إنشاء بنك األسكندرية لتدأول العمالت -

ة بهدف وضع حد للمضاربات املالية األجنبي
  27/1/1843ىف أسعار العملة   

  )ابوظبى(بنك االعتامد والتجارة 
 بدء إجراءات تصفية بنك االعتامد والتجارة ىف -

)  بواسطة املحكمة العليا ىف بريطانيا(أبو ظبى 
14/1/1992  

  البنك االفريقى للتنمية
 عقب إجتامع( إقامة البنك اإلفريقى للتنمية -

  5/8/1963)  ىف الخرطوم
  البنك االهىل املرصى

 تأسيس البنك االهىل املرصى بالقاهرة -
  25/6/1898) برأسامل مليون جنيه أسرتليني(

  3/9/1898 افتتاح البنك االهىل املرصى  -
  10/2/1960 تأميم البنك األهىل املرصى  -

  بنك التسليف الزراعى املرصى
 رصى ملواجهةإنشاء بنك التسليف الزراعى امل -

االزمة الطاحنة التى واجهها املزارعون 
 18/11/1930نتيجة هبوط اسعار القطن  

 
 

  البنك الدوىل لالنشاء والتعمري
 تاسيس البنك الدوىل لإلنشاء البنك الدوىل -

  27/12/1945لإلنشاء والتعمري  
 إجتامع جامل عبدالنارص بيوجني بالك وزير -

 إلستئناف البنك الدوىل لإلنشاء والتعمري
مباحثات مرشوع السد العاىل التى بدأت 

  28/1/1956  بواشنطن
 سحبت بريطانيا والبنك الدوىل لإلنشاء -

والتعمري العروض املقدمة منهم لتمويل السد 
  20/7/1956العاىل  

  البنك العرىب الفلسطينى
 شومان يؤسس ىف فلسطني البنك العرىب  -

21/5/1930  
  البنك العقارى املرصى

  15/2/1880تأسيس البنك العقارى املرصى  -
  بنك مرص

 توقيع عقد تأسيس بنك مرص القاهرة  -
8/3/1920  

 االعالن عن تاسيس بنك مرص بالقاهرة  -
7/5/1920  

 قدم محمد طلعت حرب استقالته من بنك -
  14/9/1939مرص  

 صدور قرار تأميم بنك مرص والبنك األهىل -
  11/2/1970املرصى 

  بنام
ند ديلسبس يؤسس رشكة قناة بنام   فردينا-

17/8/1879  
تربط املحيط االطلنطى ( افتتاح قناة بنام -

  10/10/1913)  والهادي
التى تربط بني ( اإلفتتاح الرسمى لقناة بنام -

  15/8/1914)  األطلنطى واملحيط الهادياملحيط

بنام  بنك
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  )محافظة مرصية(بنى سويف 
 العيد القومى ملحافظة بنى سويف ىف ذكرى -

) 1919ملظاهرة الكربى ضد اإلنجليز ا
15/3/1919  

  بنني
  1/8/1960)   بنني حاليا( إستقالل داهومى -

  )اديب و رواىئ ومرتجم مرصى(بهاء طاهر 
  13/1/1935 مولده   -

  )جزر(بهاما 
 عام تحت حكم 300بعد( إستقالل جزر بهاما -

  10/7/1973) إنجلرتا
رئـيس وزراء سـياىس اردىن و(بهجت التلهوىن 

  )أسبق
  11/11/1987 وفاته   -

  )فنان كاركاتري مرصى(بهجت عثامن 
  27/9/1931 مولده   -
  2/6/2001 وفاته   -

  )كاتب كوميدى مرصى(بهجت قمر 
 3/1/1989 وفاته   -

  )شاه إيراىن(بهلوى، شاه 
  26/7/1944 وفاته   -

  )شاه إيراىن(بهلوى، محمد رضا 
إلبنه  شاه إيران رضا بهلوى يتنازل عن العرش -

  8/1949 /30محمد رضا 
 غادر الشاه محمد رضا بهلوى إيران -

16/1/1979  
  )قرية مرصية(البهنسا 

فرقة الجرنال ديزيه تصل إىل البهنسا  -
 1/10/1798بصعيد مرص 

 
 
 
 

  )ممثلة وموسيقية مرصية(بهيجة حافظ 
  13/9/1985)    عاما77عن ( وفاتها -

ـن  ـار اـل ـو، ادـج ـريىك(ـب ـاص اـم ـب وقـص ) ادـي
)Poe(  

  19/1/1809 مولده   -
  7/10/1949 وفاته   -

  Popper)) (فيلسوف بريطاىن(بوبر، كارل 
 28/7/1902 مولده   -
  17/9/1989 وفاته   -

  )زعيم صينى(بوبو 
   وفاة بوبو اخر زعامء الصني-

18/10/1967 
  )Bott( )زعيم الخمري الحمر(بوت، بول 

  15/4/1998 وفاته ىف كمبوديا  -
  )اسية بريطانيةسي(بوترويد، بيتى 

 إنتخابها رئيسة ملجلس العموم الربيطاين   -
.27/4/1992  

  )معاهدة(بوتسدام 
 صدور إتفاقية بوتسدام ىف أعقاب مؤمتر -

 ىف 1945 أغسطس 2 - يوليو 17" بوتسدام 
نهاية الحرب العاملية الثانية وتضمنت 
اإلتفاقية نزع سالح أملانيا نزعا تاما وتقسيم 

% 37ة قطاعات نصيب الروس أملانيا إىل أربع
 %31من عدد السكان والاليات املتحدة 

%  13والفرنسيني % 19والربيطانيني 
2/8/1945  

  بوتسوانا
  30/9/1966 استقالل بوتسوانا  -

) رســــام ايطــــاىل(بوتشــــيليل، ســــاندروا 
)Batticelli(  

  17/5/1510 وفاته   -

بوتشيلىل  بنى سويف
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) موسيقار ايطاىل(جاكومو  ،بوتشينيى
)Pucceni(  

  22/6/1858ه    مولد-
  29/11/1924 وفاته   -

  )سياسية باكستانية(بوتو، ىب نظري 
 رئيس باكستان غالم خان يقيل حكومة بنازير -

  6/8/1990بوتو 
 اغتيال ىب نظري بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية -

السابعة ورئيسة حزب الشعب وزعيمة 
املعارضة الباكستانية ىف عملية انتحارية 

  27/12/2007باسالم اباد 
  )سياىس باكستاىن(بوتو، ذو الفقار عىل 

 استيالء الجيش الباكستاىن بقيادة الجرنال ضياء -
الحق عىل السلطة وأطاح برئيس الوزراء 

  5/7/1977الباكستاىن ذو الفقار عىل بوتو  
  18/3/1978 إصدار حكم بإعدامه   -
  4/4/1979 إعدامه ىف    -

  )الشاعر واالديب الروىس(بوتني 
  8/11/1953 وفاته   -

  )Putin) (رئيس روىس(بوتني، فالدميري 
  7/10/1952 مولده   -
  26/3/2000 إنتخابه رئيسا لروسيا  -
 7/5/2000 تول الرئاسة   -

  )Bogart) (ممثل امريىك(بوجارت، همفرى 
  25/12/1889 مولده   -

  )معاهدة(بوخارست 
معاهدة بوخارست برومانيا إشرتكت ىف  - 

 وبني ) بعد تسليمها(ومانيا ىف جانب توقيعها ر
 

 
 
 
 

أملانيا والنمسا وتركيا، وبلغاريا من جانب أخر 
  7/5/1918أثناء الحرب العاملية األوىل 

  )مدينة مجرية(بودابست 
 الجيش الروماىن يدخل العاصمة املجرية -

ودابست ويطيح بالحكومة الشيوعية ب
4/8/1919  

) رـئـيس روىسزـعـيم و(، نيـكـوالى بودـجـورىن
)Podgorny(  

 إجتامع عبد النارص مع الرئيس السوفيتى -
  23/6/1967نيكوالى بودجورىن  

  10/1/1983 وفاته   -
  )Boudelaire) (شاعر فرنىس(بودلري، شارلز 

  9/4/1821 مولده   -
  31/8/1867 وفاته   -
  املحاكم الفرنسية تفرج عن األشعار املصادرة-

  1/6/1949" أزهار الرش"ىف مجموعة بودلري 
  )ملك بلجيىك(بودوان األول 

  7/9/1930 مولده   -
  31/7/1993 وفاته   -

  )Portsmouth) (معاهدة(بورتسموت 
 روسيا تصدق عىل معاهدة بورتسموت -

) مبوجبها عن بورت آرثر لليابانينيتخلت (
29/8/1905  

 توقيع معاهدة بورتسموث بني العراق -
 15/1/1948وبريطانيا 

 )Borget) (اديب فرنىس(بورجيه، بول 
  5/9/1852 مولده   -
  25/12/1935 وفاته   -

ـه  ـوردو، أندرـي ـرنىس(ـب ـام ـف  Andre() رـس
Bordeaux(  

  3/10/1910 مولده   -

بوردو  بوتشينيى
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  )Bourdieu)   (عامل اجتامع فرنىس(بورديو، بيار 
  24/1/2002 وفاته   -

  )محافظة مرصية(بورسعيد 
) الفرما( بدء الحفر ىف قناة السويس عند -

  25/4/1859 .بورسعيد
  26/4/1859 إنشاء مدينة بورسعيد   -
  20/8/1882 إحتالل اإلنجليز ملدينة بورسعيد -
 انسحاب قوات العدوان الثالىث من قناة -

وتسلم القوات املرصية ) عيد النرص(السويس 
 مدينة بورسعيد من البوليس الدوىل

23/12/1956  
 العيد القومى ملحافظة بورسعيد مبناسبة -

ء قوات العدواىن الثالىث عام ذكرى الجال
1956 (23/12/- - - -   

 حوادث شغب مروعة عقب مباراة كرة قدم -
بني النادى األهىل والنادى املرصى ىف استاد 

 70مدينة بورسعيد تسفر عن مقتل أكرث من 
ً شخصا 540ًشخصا وإصابة أكرث من 

1/2/2012 
  بورصة نيويورك

فاع االسعار  بداية الكساد العاملى الذى بدا بارت-
 29حتى 1928منذ عام (ىف بورصة نيويورك 

 ، ثم بدات االسعار ىف االنهيار1929اكتوبر 
  29/10/1929)    1932الرسيع حتى عام 

 مقياس داو جونس ببورصة نيويورك يهبط -
  8/7/1934ألقل معدل له   

)  االثنني األسود( انهيار بورصة نيويورك -
11/10/1987  

 بورصة وول سرتيت
) انهبار كبري ىف تعامالت بورصة وول سرتيت - 

 انهيار اقتصادي يف الواليات املتحدة 
 

 

 بنك، انتشار البطالة 300افالس اكرث من 
الخميس األسود يف (وانتشار املدخرات 

  24/10/1929)  نيويورك
ـــون  ـــارات، ـج ـــويرسى(بوركـه ـــة ـس ) رحاـل

)Burckhardt(  
  15/10/1897 وفاته   -

  )Burkina Faso( بوركينا فاسو
 فولتا العليا تغري اسمها إىل بوركينا فاسو   -

3/8/1984  
  بورما

   انظر          
  ميامنار    
  )Borodin) (موسيقار روىس(بورودين 

  12/11/1833 مولده   -
  27/2/1887 وفاته   -

  بوروندى
 انتخاب امليجور بايويا رئيسا لبوروندى بعد -

االطاحة بالرئيس جان باتيست باجازا ىف 
  10/9/1987قالب عسكرى ان

 Boson Higgs بوزون هيجز
جسيم أوىل يظن أنه املسئول عن نشأة الكون  -

م اكتشافه تعن طريق اكتساب املادة لكتلتها 
 ىف املخترب األوروىب لألبحاث النووية

4/7/2012  
 )بطريرك االقباط األرثوذكس( بوساب الثاىن

  13/11/1956 وفاته   -
  البوسنة والهرسك

عضوية كل من البوسنة والهرسك  قبول -
  22/5/1992وسلوفينا لدى األمم املتحدة   

البوسنة  بورديو
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  )طيار امريىك(بوش، دوىل 
 22/7/1933 يطري حول العامل   -

  )Bush) (رئيس امريىك( )االب(بوش، جورج 
  12/6/1924 مولده   -
 انتخاب الجمهورى جورج بوش رئيسا للواليات -

  املتحدة
8/11/1988 
اليمني الدستورى ويصبح  جورج بوش يؤدى -

  20/1/1989الرئيس للواليات املتحدة   
 توقيع أول إتفاق تعاون تجارى بني الواليات -

وقعه ىف واشنطن (املتحدة واإلتحاد السوفيتى 
  1/6/1990)   جورج بوش وجورباتشوف

 بوش يعلن إنتهاء حرب تحرير الكويت بعد -
  27/2/1991غزو العراق لها   

)  اـمـريىك43اـلـرئيس ( )ناالـبـ(ـبـوش، ـجـورج 
)Bush(  

  6/7/1946 مولده  -
رقم ( تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة األمريكية -

43(  
20/1/2001 

 فوزه بفرتة رئاسة ثانية للواليات املتحدة -
2/11/2004  

 اعصار كاترينا املدمر ىف الواليات املتحدة -
يرضب مناطق لويزيانا واملسيسبى واالباما 

االمريىك جورج بوش الحداد واعالن الرئيس 
ملدة ملدة يومني عىل ضحايا االعصار كاترينا 

  4/9/2005)  قتيل1000اكرث من (
 إفتتاح املنتدى اإلقتصادى العاملى حول الرشق -

األوسط املعروف باسم منتدى دافوس 
اإلقتصادى برشم الشيخ ويفتتحه الرئيس 
حسنى مبارك وبحضور عدد من زعامء العامل 

 ،  ملك األردنالـلـه، وامللك عبدشجورج بو(
 

ومحمود عباس الرئيس الفلسطينى وعدد من 
) األعامل واإلقتصاد من دول العاملرجال 

18/5/2008  
ـــــكني ـــــندر بوـش ـــــاعر روىس(، الكـس  )ـش

)Bouchkin(  
  6/6/1799 مولده   -
  10/2/1837 وفاته   -

  )Boucher) (رسام فرنىس(بوشيه، فرانسوا 
  29/9/1703 مولده   -
  30/5/1770فاته    و-

ـوفر ـه ـب ـكرى (، اندرـي ـؤرخ العـس ـد  واـمل القاـئ
  )Beaufre) (الفرنيس

  13/2/1975 وفاته   -
) ادـيــــب ايـطــــاىل(، جيوـفــــاىن بوكاتـشــــو

)Boccaccio(  
  21/12/1375 وفاته   -

امرباطور افريقيا الوسطى (، جان بيدل بوكاسا
  )السابق

 انقالب عسكرى ىف افريقيا الوسطى يزيح -
  21/9/1979الحكم  بوكاسا من 

  4/11/1996 وفاته   -
  )ملك اليونان(بول األول 

  4/1947 /2ً تنصيبه ملكا عىل اليونان  -
  )صاروخ امريىك(بوالريس 

 تم إطالق الصاروخ األمريىك بوالريس من -
  20/7/1960غواصة مغمورة ىف مياه املحيط 

ــه  ) مـــؤرخ ومســـترشق فـــرنىس(بوالنفليـي
)Boulaninvillieia(  

  21/10/1658ه    مولد-
أول أورىب انصف النبى محمد ىف كتابه ( وفاته -

  23/1/1722) حياة محمد

بوالنفيلييه  بوش
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 مجلس سياىس روىس ورئيس(بولجانني، نيكوالى 
  )Bulganin) (الوزراء السوفيتى األسبق

  25/2/1975 وفاته   -
  )Bowles) (اديب امرييك(بول , بولز

  18/11/1999 وفاته   -
  ) االمري تشارلززوجة(بولز، كاميال باركر 

 زواج األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا من -
  9/4/2005السيدة كاميال باركر بولز   

  )بابا الفاتيكان(بولس الثاىن 
  18/5/1920 مولده   ىف بولندا   -
الكاردينال كارول ملنصب بابا ( انتخاب -

)   الفاتيكان باسم البابا يوحنا بولس الثاىن
16/10/1978  

د أن ظل يرأس الكنيسة الكاثوليكية  وفاته بع-
  2/4/2005 عاما   26طوال 

  )بابا الفاتيكان(بولس السادس 
  10/6/1963  إختياره بابا روما    -
  4/10/1965 أول زيارة للواليات املتحدة  -
  6/8/1978 وفاته عن عمر يناهز الثامنني   -

  )Pauling) (عامل امريىك(بولنج، لينوس 
  20/8/1994 وفاته   -

  بولندا
   -  - - -/22/7 العيد القومى لبولندا  -
 24/9/1706 السويد تتخىل عن حكم بولندا  -
  23/12/1920 صدور قانون تقسيم بولندا  -
 أملانيا النازية واالتحاد السوفيتى يوقعان عىل -

  30/9/1939اتفاقية القتسام بولندا   
 إنتخاب تادوس مازوفيىك رئيسا للحكومة ىف -

 24/8/1989بولندا  
 
 
 
  

   املانيا- عالقات -بولندا 
 بدء املقاومة الشعبية البولندية ضداألملان ىف -

  1/8/1944الحرب العاملية الثانية  
 أملانيا الغربية وبولندا تنهيان عدائهام -

  15/11/1989التاريخى 
  تركيا- عالقات -بولندا 

  1/6/1671 تركيا تعلن الحرب عىل بولندا  -
   فرنسا-  عالقات-بولندا 

 فرنسا وبولندا توقعان معاهدة صداقة وتعاون  -
4/9/1932  

ـيمون  ـار، ـس ـد (بوليـف ـزويىل واـح ـياىس فـن ـس
زعامء الثورة ضد الحكـم االسـباىن ىف امريكـا 

  )Bolivar) (الجنوبية
  7/1783/ مولده   -
  17/12/1830 وفاته   -

  بوليفيا
 6 إعالن جمهورية بوليفيا وإستقاللها عن بريو -

/8/1825  
 القبض عىل الثورى تىش جيفار واعوانه ىف -

  8/10/1967بوليفيا 
  12/3/1986 فيضانات غارقة تجتاح بوليفيا   -

ــــورج  ــــدو، ـج ــــرنىس(بومبـي ــــيس ـف ) رـئ
)Pompidou(  

  5/7/1911 مولده   -
 جورج بومبيدو يؤلف الحكومة الفرنسية  -

11/1/1966  
  15/6/1969 تول رئاسة الجمهورية الفرنسية -
  2/4/1974   وفاته -

ـابليون  ـابرت، ـن ـد فــرنىس(بوـن ) ســياىس وقاـئ
)Napoléon Bonaparte(  

  15/8/1769 مولده   -

بونابرت  بولجانني
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  9/3/1796 زواجه من جوزفني  -
 الحكومة الفرنسية املؤقتة تصدر قرار -

باملوافقة عىل قيام حملة عسكرية بقيادة 
  5/3/1798نابليون بونابرت لغزو مرص  

ىل مرص بقيادة  بدء تحرك الحملة الفرنسية ع-
نابليون بونابرت من ميناء طولون 

19/5/1798  
 بدء الهجوم الفرنىس بقيادة نابليون عىل -

األسكندرية عند العجمى غرىب األسكندرية  
2/7/1798  

 دخول الحملة الفرنسية مدينة األسكندرية -
  8/7/1798بقيادة نابليون بونابرت  

  دخول نابليون بونابرت القاهرة ونزوله ىف-
  24/7/1798قرص محمد األلفى ىف األزبكية  

 أصدر نابليون بونابرت قرار بإنشاء املجمع -
 مرصيا إىل جانب 36يضم (العلمى املرصى 

  22/8/1798)  167علامء الحملة الفرنسية 
هزمية جيش النمسا عىل يد ( موقعة مارنجو -

  14/6/1800)  نابليون بونابرت
ا بسبب  إعالن بريطانيا الحرب عىل فرنس-

تدخل نابليون بونابرت ىف شئون إيطاليا 
  18/5/1803وسويرسا  

  2/6/1804 يصدر القانون املدىن الفرنىس -
 ج نابليون بونابرت ملكا إليطاليا تتوي-

26/5/1805  
  27/10/1806  احتالل نابليون بونابرت برلني- 
  11/2/1810 زواجه من مارى تويز  -
  11/4/1814 تنازل عن العرش  -
هزمية نابليون بونابرت أمام (ركة واترلو  مع-

  18/6/1815)  جيوش ولنجنت ودول أوربا
 إبحار نابليون بونابرت إىل سانت هيالنا -

  8/8/1815ليمىض بقية حياته ىف املنفى   
 5/5/1821 وفاته   -
 
 
 

  )Bannard) (رسام فرنىس(بونارد، بيري 
  3/10/1867 مولده   -
  23/1/1947 وفاته   -

 ,Pound) (امـريىك اديب وشاعر(را ، ازبوند
Ezra(  

  30/10/1963 مولده   -
  1/11/1972 وفاته   -

  )مدينة ارجنتينية(بونس ايريس 
 الكولونيل جوان بريون يقوم بانقالب عسكرى -

ىف بونس ايريس ويصبح الديكتاتور املطلق ىف 
  17/10/1945االرجنيتني 

 تدمري سفارة إرسائيل ىف بيونس أيرس ومقتل -
  18/3/1992)  200 واصابة 21

مـسـترشق ايـطـاىل مـخـتص ىف (ـبـونىل، ـيـوجني 
اداب اللغة الرتكية ومرتجم القرآن الكـريم اىل 

  )Bonelli) (اإليطالية
  20/9/1865 مولده   -
  26/1/1947 وفاته   -

  )سياىس نيجريى(، محمد بوهارى
 انقالب عسكرى ىف نيجرييا بزعامة محمد -

 2/1/1984بوهارى 
ـــون  ـــة(بويبـل ـــس امريكـي ـــفينة تجـس ) ـس

)Pueblo(  
ىف " بيبلو " وقوع سفينة التجسس األمريكية -

  23/1/1968األرس ىف يد كوريا الشاملية  
  )Boyle) (كيمياىئ بريطاىن(، روبرت بويل

  25/1/1627 مولده   -
  30/12/1691 وفاته   -

بويـل  بونابرت
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  )مدينة فلسطينية(برئ سبع 
ني ط استيالء قوات الحلفاء عىل بري سبع ىف فلس-

  31/10/1917 خالل الحرب العاملية األوىل
  21/10/1948 استيالء ارسائيل عىل برئ سبع - 

  البيئة
 إفتتاح مؤمتر استكهومل املعنى بالبيئة البرشية -

  5/6/1972)  يوم البيئة العاملى(
اليوم الذى افتتح فيه ( يوم البيئة العاملى -

) 1972كهومل املعنى بالبيئة عام استمؤمتر 
5/6/1972  

 مؤمتر دوىل حول الغالف الجوى ومشكالت -
  1/7/1988البيئة 

  2/5/1989 مؤمتر حامية األوزون ىف هيلسنىك  -
  17/4/1990 مؤمتر البيئة العاملى بأمريكا  -
 إفتتاح املرحلة األوىل للحزام األخرض حول -

  5/6/1991القاهرة الكربى  
 )ريو دى جانريو( بدء مؤمتر األرض بالربازيل -

 )ممثل للدول178بحضور (ية البيئة لحام
) 1992يونيه 14 -3إستمر املؤمتر من (
3/6/1992  

 دولة 170( مؤمتر برلني لحامية جو األرض -
  7/4/1995)  توقع عىل اإلتفاق

ملـكـــة (بـيـــاتريس، ويلهيلميـنـــا ارمـجـــارد 
  )هولندية

  4/1980  /30 بياتريس تتقلد عرش هولندا  -
ــه ــان بياجـي ــويرس(، ـج ــفىس ـس ــامل ـن ) ىـع

)Piaget(  
  16/9/1980 وفاته -

ـاف ـث بـي ـة فرنســية(، إدـي  الكــروان( )مغنـي
  )     Piaf) (الفرنيس او عصفورة باريس

 11/10/1963وفاتها   -
 
  

  )املرصى( مارس 30بيان 
السياىس  مارس تضمن الربنامج 30 إعالن بيان -

  30/3/1968للمرحلة القادمة ىف مرص 
عطت  مارس وأ30 تم اإلستفتاء عىل بيان -

  3/5/1968الجامهري تأييدها الكامل له  
  البيت االبيض

مقر رئيس ( وضع حجر االساس للبيت االبيض -
جمهورية الواليات املتحدة األمريكية 

  13/10/1792)  بواشنطن
 بث أول حديث تلفزيوىن من البيت األبيض -

  5/10/1947للرئيس هارى ترومان  
ـغ فــان  ـوفن، لودفـي  )موســيقار أملــاين(بيتـه

)Beethoven(  
  17/12/1770 مولده   -
  26/3/1827 وفاته   -

  )Big Ben) (ساعة لندن(بيج بن 
  3/6/1859  ميالد ساعة بيج بن بلندن   -

  )رئيس بوسنى(، عزت بيجوفيتش
ىف االنتخابات التى " فوز عىل عزت بيجوفيتش -

اجريت ىف البوسنة والهرسك بعد الحرب 
 والرصب  الدامية التى اشتعلت بني املسلمني

14/9/1996  
  )Beagn) (سياىس ارسائيىل(بيجني، مناحم 

  20/6/1977 توىل رئاسة وزراء إرسائيل  -
 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وارسائيل -

  18/9/1978 )كارتر، السادات، بيجني(بحضور 
 إستقالته من رئاسة الوزراء الورزاء اإلرسائلية -

28/8/1983  
رئيس ورزاء إرسائيل  وفاة مناحم بيجني -

  8/3/1992األسبق 

بيجني  برئ سبع
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  )Pirandello) (كاتب ايطاىل(بريانديللو، لويجى 
  28/6/1867 مولده   -
  1/12/1939 وفاته   -

 )مســـترشق بريطـــاىن(ريتشـــارد  بريتـــون،
)Burton(  

  19/3/1799 مولده   -
  )Burton) (ممثل بريطاىن(، ريتشارد بريتون

  5/8/1984 وفاته   -
 )ادـيــب ورواىئ بريـطــاىن (أنـتــوىن, بريـجــيس

)Burgess(  
  25/11/1993 وفاته   -

 ( )مخـرتع التليفزيـون االمـريىك(، جـون بـريد
Baird(  

  13/8/1888 مولده   -
 أول تجربة إلخرتاع التليفزيون قدمها جون -

  27/1/1926)  لندن(بريد ىف معمله بسوهو 
 أول عرض للتليفزيون امللون عىل الجمهور ىف -

خرتعه األسكتلندي جون بريد لندن بعد أن إ
  17/2/1938 1928عام 

  14/6/1946 وفاته   -
  )مكتشف امريىك(بريد، ريتشارد 

 املستكشف األمريىك ريتشارد بريد يصل -
  9/5/1926للقطب الشامىل  

) ـســـياىس بريـطـــاىن (، ـســـبنرسبريـســـيفال
)Percevol(  

 مقتل سبنرس بريسيفال رئيس الوزراء الربيطاىن -
  )Perceval) (ومىف مجلس العم(
11/5/1812 
 
 
 
 

  )Berque) (مسترشق فرنىس(، جاك بريك
  27/6/1995 وفاته   -

ـــكوىن ـــيلفيوبريلـس ـــاىل(، ـس ـــياىس إيـط  )ـس
)Berlusconi(  

  1926/  / مولده     -
  1994  يفوز برئاسة الوزراء ىف ايطاليا عام -

عامل اتصاالت بريطاىن مصمم أول (، تيم برينز
  )Berners) (شبكة إنرتنت

  8/6/1955مولده    -
  بريو

  7/1821 /28 إستقالل بريو عن أسبانيا  -
  30000 زلزال شديد يصيب بريو ويقتل -

  1/6/1970 شخص
 هجوم يسارى ىف ليام عاصمة بريو مبنزل -

  17/12/1996السفري الياباىن وأرس املئات  
 الجنود ىف بريو يحروون أرس املئات الذين تم -

ىن بواسطة مجموعة أرسهم مبنزل السفري اليابا
)   1996 ديسمرب 17من اليساريني ىف 

22/4/1997  
  )رئيسة ارجنتينية) (Perion(بريون، ايزابيال 

 تتوىل حكم األرجنتني خلفا لزوجها خوان -
  3/7/1974بريون 

 اإلطاحة بايزابيال بريون رئيسة األرجنتني ىف -
  24/3/1976إنقالب عسكرى  

بعد (ألرجنتني  إيزابيال بريون تعود رئيسة ل-
  8/1/1984)  سنوات قضتها ىف املنفى8غياب 
  )Peron( )رئيس ارجنتينى(، خوان بريون

 الكولونيل جوان بريون يقوم بانقالب عسكرى -
ىف بونس ايريس ويصبح الديكتاتور املطلق ىف 

  17/10/1945االرجنيتني 

بيـرون  بريانديللو
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 تتويج جوان بريون رئيسا لألرجنتني        -
4/6/1946  

سكرى ىف االرجنتني ضد رئيسها  انقالب ع-
  16/9/1955بريون 
  )Byron( )شاعر بريطاىن(، جورج بريون

  22/1/1788 مولده   -
عـامل (، ابو الريحان محمد بـن أحمـد البريوىن

  )وفليسوف وطبيب اسالمي
  4/9/973 مولده   -
  5/11/1048 وفاته   -

مستكشـف القطـب الشـامىل (روبـرت  بريى،
  )Peary) (امريىك

ت بريى وزمالئه يصلون إىل القطب  روبر-
  6/4/1909الشامىل 
  )سياىس روىس(بريياىن 

 إقالة بريياىن رئيس املخابرات ىف اإلتحاد -
  10/7/1953السوفيتى 

 اعدام برييا رئيس املخابرات الروسية -
23/12/1953  

 وزراء سياىس فـرنىس ورئـيس(برييجفوى، بيري 
  )Beregovoy) (فرنسا األسبق

  1/5/1993 إنتحاره   -
  )سياىس ارسائيىل(، شيمون برييز

بني ( املوافقة عىل تنفيذ اتفاق غزة واريحا -
  9/2/1994)   عرفات وبرييز

 منح جائزة نوبل للسالم للزعيم الفلسطينى -
يارسعرفات ورئيس الوزارء االرسائيىل اسحق 

رابني ووزير الخارجية شيمون برييز   
14/10/1994 

 
 
 
  

ئيس وزراء ارسائيل عىل  اغتيال اسحق رابني ر-
يد متطرف ارسائيىل خالل تجمع ملؤيدى 
السالم بتل ابيب وشيمون برييز يتوىل رئاسة 

  4/11/1995الوزراء باإلنابة  
  2/4/1996 زيارة شيمون برييز لدولة قطر  -

  )Bizet) (موسيقار فرنىس(بيزيه، جورج 
  25/10/1838 مولده   -
  3/6/1875 وفاته   -

  )رسام فرنيس(كاميل , بيسارو
  10/7/1830 مولده   -
  13/11/1903 وفاته   -

  )ارهاىب امريىك(بيشوب، تشارلز 
 وفاة ومقتل الشاب األمريىك تشارلز بيشوب -

أثر إرتطام طائرته باحدى ناطحات السحاب 
بوالية فلوريدا والعثور عىل خطاب بسرتته 

  5/1/2002عن تعاطفه مع أسامة بن الدن 
  )Bevin) ( بريطاىنسياىس(، ارنست بيفن

  7/3/1881 مولده   -
بيفن وتهتف :  توقيع معاهدة صدقى-

  25/10/1946املظاهرات ىف مرص بسقوطها   
  14/4/1951 وفاته   -

 )معاهدة(بيفني 
 حكومة إسامعيل صدقى تعتقل عرشات -

ًمتهيدا إلعالن معاهدته (املفكرين والكتاب 
  11/7/1946)   مع بيفن

  )Beck) (امريىكممثل (بيك، جريجورى 
  5/4/1916 مولده   -
   وفاته   -

مخـرتع فـرنىس مخـرتع القلـم (بيك، مارسيل 
  )البيك الجاف

  31/5/1994 وفاته   -

بيـك  بيـرون
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  )Picasso( )رسام اسباىن(بيكاسو، بابلو 
  25/10/1881 مولده   -
  8/4/1973 وفاته   -

  )Baker) (مكتشف بريطاىن(بيكر، صموئيل 
  18/6/1821 مولده   -
شف الرحالة اإلنجليزى صمويل بيكر  إكت-

إحدى بحريات منابع النيل ويطلق عليها اسم 
عىل اسم زوجة ملك إنجلرتا    ) ألربت(

14/3/1864  
  30/12/1893 وفاته   -

واضــعة مبــادى العلــم (بيكــر، مــارى ادى 
  )Eddy) (امليسحى

  3/12/1910 وفاتها   -
 )فيلســـوف بريطـــاىن(، فرنســـيس بيكـــون

)Bacon(  
  22/1/1561    مولده-
  9/4/1626 وفاته   -

  )Beekett( )اديب ايرلندى(بيكيت، صموئيل 
  13/4/1906 مولده   -
 بداية مرسح العبث بعرض مرسحية صموئيل -

  ألول مرة ىف باريس" ىف انتظار جودو"بيكيت 
3/1/1953 
  22/12/1989 وفاته   -

عـامل كيميـاء امـريىك ومبتكـر (بيكيالند، ليـو 
  )Baekeland ()مادة البالستيك

  14/11/1863 مولده   -
  23/2/1944 وفاته   -

  )اديب ورواىئ املاىن(بيل، هيزيش 
 21/12/1917 مولده   -
 

  )سياسية يوغسالفية(بيالنتني 
 تصبح أول رئيسة للوزراء ىف يوغوسالفيا  -

13/1/1982  
  )سياىس مكسيىك(بيندسواريز، جوزى 

نائبه  إغتيال فرانشيكو األول رئيس املكسيك و-
  23/2/1913جوزى بيندسواريز   
) رئـيس وعسـكرى شـيىل(بينوشيه، اوجسـتو 

)Binochet(  
  25/11/1915 مولده   -
 بينوشيه يتوىل السلطة ىف تشيىل اثر انقالب -

عسكرى يطيح بنظام سلفادر الليندى 
  11/9/1973اليسارى ومقتله    

 عودة بينوشيه إىل سانتياجو بعد أن ظل -
  3/3/2000يوم ىف بريطانيا   503محتجزا ملدة 

  )Pus) (بابا الفاتيكان( )الحادى عرش(بيوس 
  10/2/1939 وفاته   -

  )مركبة فضاء امريكية(بيونريا 
 الواليات املتحدة األمريكية تطلق مركبة -

إىل مدار كوكب املشرتى   ) بيونريا(الفضاء 
3/3/1972  

تصبح أول " بيونري" مركبة الفضاء األمريكية -
فضائية تجتاز النظام الشمىس مركة 

13/6/1983  
سـياىس لبنـاىن مؤسـس حـزب (بيـري الجميـل 

الكتائب ووالد الرئيس اللبنـاىن أمـني الجميـل 
  )وبشري الجميل

  29/8/1984 وفاته   -

  

بيري الجميل  بيكاسو
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 ت

    إيران-تأميم 
 رئيس وزراء إيران مصدق يؤمم النفط  -

16/10/1952  
    بريطانيا-تأميم 

 آلت السكك الحديدية ىف بريطانيا إىل امللكية -
 1/1/1948العامة 
   زامبيا-تأميم 

 12/8/1969 زامبيا تؤمم مناجم النحاس  -
    السودان-تأميم 

  26/8/1970ان   تأميم الصحافة ىف السود-
    العراق-تأميم 

تأميم رشكة نفط ( تأميم النفط ىف العراق -
  IPC  (1/6/1972(العراق 
   مرص-تأميم 

 نجاح املرشدين املرصيني ىف ادارة قناة -
 15/9/1956السويس بعد تأميمها  

  10/2/1960 تأميم البنك األهىل املرصى  -
 صدور قرار تأميم بنك مرص والبنك األهىل -

  11/2/1960رصى  امل
 رشكة 228 صدور قرار جمهورى مبرص بتأميم -

للغزل والنسيج والصناعات الغذائية 
  8/8/1963والكياموية  
  )رئيس جنوب افريقيا(تابو مبيىك 

إنتخاب تابو مبيىك رئيسا لجنوب إفريقيا  -
  14/6/1999)  خلفا مانديال(

  
  
  
  
  
  

  تاريخ اسالمى
كانت هـ و2 رمضان 17=  وقعت معركة بدر-

  13/3/623صار للمسلمني عىل املرشكني أول إنت
  24/3/624هـ  3 شوال 7=  موقعة أحد -

 )27رئـيس امـريىك رقـم (، وليم هوارد تافت
)Taft(  

  8/3/1930 وفاته  -
  )Talbot) (سياىس امريىك(تالبوت، فيليبس 

فيليبس تالبوت (  إجتمع جامل عبد النارص بـ -
 وتنأول مساعد وزير الخارجية األمريكية

اإلجتامع العالقة بني البلدين واملوقف يف 
  18/4/1965الرشق األوسط 

سياىس وزير خارجيـة (شارل موريس  ،تالريان
  )Talleyrand( )فرنىس

  12/2/1754 مولده  -
ً قدم تالريان تقريرا إىل حكومته يؤكد فيه إن -

الفرصة سانحة إلرسال حملة إلحتالل مرص 
14/2/1798  

  17/5/1838 وفاته  -
  تانزانيا

)  تانجانيقا، زانزيبار، مبباال(  يوم إتحاد تانزانيا -
26/4/1964  

  )قمر صناعى ياباىن(تانىس 
) تانيس( أطلقت اليابان قمرها الصناعى الثاىن -

16/2/1971  

تانىس  تأميم
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  تاهيتى
 تفجري أول قنبلة هيدروجينية فرنسية ىف -

  26/8/1968تاهيتى  
ك رريـبابا االسـكندرية وبط(تاورضوس الثاىن 

  )118الكرازة املرقسية رقم 
 انتخابه عقب وفاة البابا شنودة الثالث ىف  -

17/3/2012  
 )سفينة(تايتنك 

  غرق الباخرة الربيطانية ىف رحلتها األوىل -
 ميالً 400واالخرية ىف منطقة تبعد حوايل 

 14)  ً شخصا1513جنوب نيوزندالند وغرق 
/4/1912  

  تايالند
ى اسيا ىف مانيال   توقيع حلف جنوب رشق-

، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية:وقعه(
 باكستان، تايالند، ، نيوزيالند،فرنسا، اسرتاليا

  8/9/1954) الفلبني
 إجراء أول إنتخابات برملانية تعددية ىف تايالند -

  22/3/1992بعد اإلنقالب العسكرى  
) رئـيس امـريىك الـرئيس العـارش(تايلر، جون 

)Tyler(  
  29/3/1790لده   مو-
  18/1/1862 وفاته  -

  )Taylor) (ممثلة(، اليزابيث تايلور
  27/2/1932 مولدها  -
 23/3/2011 وفاتها  -

  )Taylor) (ممثل امريىك(روبرت  تايلور،
  8/6/1969 وفاته  -

  )صحيفة بريطانية(التاميز 
  1/1/1785 صدور جريدة التاميز اللندنية   -
  
  
  

  تايوان
 تقبل عضوية الصني الشعبية   األمم املتحدة-

  25/10/1971) تايوان(وتستبعد الصني الوطنية 
ــايوان  ــات -ـت ــات املتحـــدة -  عالـق   الوالـي
  األمريكية

 الواليات املتحدة األمريكية تسحب أخر قواتها -
  7/6/1975الجوية من جزيرة تايون  

  التتار
هزمية التتار عىل يد (  موقعة عني جالوت -

لقائدان املرصيان قطز قوات ا) (املرصيني
وبيربس تهزم قوات املغول ىف موقعة عني 

  3/9/1260)   جالوت
  15/5/1571 التتار يحرقون موسكو  -

  التجارة الخارجية
 دولة اتفاقية الجات ىف أورجواى 117  وقعت -

5/12/1993  
 تجارة الرقيق

 انجلرتا واسبانيا يتفقان عىل الغاء الرق  -
23/9/1817  

نجليزى يحرم تجارة الرقيق   الربملان اإل-
9/5/1788  

 بريطانيا وأمريكا توقعان إتفاقية ملنع تجارة -
  7/6/1862الرقيق 

  10/3/1910 إلغاء الرق ىف الصني  -
 اتفاق جينيف لتنظيم مكافحة تجارة الرقيق -

  25/9/1926ووضع حد لها  
  تحرير الكويت

 بدء حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت -
  17/1/1991ر مجلس األمن  تنفيذا لقرا

 بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير -
  19/2/1991الكويت 

تحرير  تاهيتى
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 الرئيس األمريىك جورج بوش يعلن إنتهاء -
حرب تحرير الكويت بعد غزو العراق لها  

27/2/1991  
أستاذ اآلثـار وعضـو املجمـع (تحفة حندوسة 
  )العلمى املرصى

  25/1/1937 مولدها  -
  )تشكيلية مرصيةفنانة (تحية حليم 

  9/9/1919 مولدها  -
  )فنانة مرصية(تحية كاريوكا 

  22/2/1919 مولدها  -
  20/9/1999 وفاتها  -

ـة محـمـد ـكـاظم  ـرئيس ـجـامل (تحـي ـة اـل ارمـل
  )عبدالنارص

  25/3/1990 وفاتها  -
ـتص(، هـنـرى تراس  باآلثـار مسترشق فرنىس مخ

 )Terrasse) (اإلسالمية ىف مراكش واالندلس
  8/8/1895 مولده  -

  الرتام
  12/8/1896 بداية سري الرتام بالقاهرة  -
  21/8/1896 تشغيل أول مركبة ترام بالقاهرة  بدء- 

  الرتانسفال
  13/10/1880إستقالل الرتانسفال عن انجلرتا  - 
)  بني بريطانيا وترانسفال(  بدء حرب البوير -

11/10/1899  
  )مجلة مرصية(ترقية الفتاة 

" ترقية الفتاه"جلة صدور العدد األول من م -
أول فتاه مرصية تحصل عىل (لنبوية موىس 

ثم درست مبدرسة 1917شهادة الثانوية ىف
 الحقوق اال انها منعت من دخول إمتحان 

 
 
 
 

الليسانس فكرست حياتها من أجل إنتزاع حق 
  5/6/1923الفتيات ىف التعليم العاىل  

  تركمستان
 ينص   برملان جمهورية تركمستان يصدر قانونا-

عىل إستقالل الجمهورية عن االتحاد 
  27/10/1991السوفيتى  

  تركيا
 االتحاديون ىف تركيا يرغمون الصدر األعظم -

، ويغتالون وزير حربيتها عىل اإلستقالة
22/1/1913  

  حكومة مصطفى كامل اتاتورك القومية تعلن -
 6/10/1923الجمهورية الرتكية  

ل اتاتورك   إعالن جمهورية تركيا برئاسة كام-
عىل أنقاض الدولة العثامنية ) العيد القومي(

  29/10/1923)  املنهارة
 مصطفى كامل آتاتورك يعلن فصل الدين عن -

الدولة ىف تركيا ويلغى الخالفة العثامنية 
  3/3/1924ويعلن الجمهورية الرتكية  

 شيلر أول سيدة ترأس الحكومة الرتكية   -
14/6/1993  

ه أول امرأ(لحكومة الرتكية  تانسوشيللر تشكل ا-
  31/10/1995) تتوىل رئاسة الوزارة الرتكية

 اليونان وكينيا يسلامن الزعيم الكردى عبد -
 16/2/1996 أوجالن لرتكيا  الـلـه
    ازربيجان-  عالقات -تركيا 

 إفتتاح كوبرى بني تركيا وازربيجان  -
28/5/1992  

   إرسائيل-  عالقات -تركيا 
فاقا صناعيا وعسكريا مع  تركيا تعقد إت-

  28/8/1996إرسائيل 
    بريطانيا-  عالقات -تركيا 

 توقيع معاهدة تحالف بني انجلرتا وتركيا - 
 تعهدت انجلرتا بضامن جميع ممتلكات (
  

تركيا  تحفـة
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االمرباطورية العثامنية كام كانت قبل حملة 
  5/1/1799)  نابليون

عىل إلغاء احتكار القطن (  يوافق محمد عىل -
التفاق اإلنجليزى الرتىك ىف تنفيذآ ل

16/8/1838 (1/10/1838 
  بريطانيا تبدأ الهجوم عىل تركيا ىف الحرب -

 25/4/1915العاملية األوىل  
 األسطول الربيطاىن يقذف أستانبول بالقنابل  -

7/7/1918  
 قيام حلف إنجلرتا وتركيا لتبادل املساعدة -

 12/5/1939العسكرية  
  دا  بولن-  عالقات -تركيا 

  1/6/1671 تركيا تعلن الحرب عىل بولندا  -
   روسيا-  عالقات -تركيا 

  توقيع معاهدة دفاعية بني روسيا وتركيا -
 سنوات مع دعوة دول اخرى 8مدتها 

لالنضامم اليها ملواجهة الحملة الفرنسية عىل 
  25/10/1798مرص  
    العامل العرىب-  عالقات -تركيا 

 والواليات املتحدة  إنجلرتا وفرنسا وإيطاليا-
األمريكية واليابان يعلنون فصل الدول 

  30/1/1919العربية عن تركيا 
    العراق-  عالقات -تركيا 

 تركيا تتنازل للعراق عن مدينة املوصل وما -
  5/3/1926حولها 
    فرنسا-  عالقات -تركيا 

 فرنسا تتنازل لرتكيا عن ميناء األسكندرونة -
  23/6/1939السورى 

    قربص- عالقات -تركيا 
 تركيا تتخىل عن ادراة قربص لربيطانيا   -

4/6/1878 
 
  

 القوات الرتكية تبدأ غزوها لشامل جزيرة -
  14/8/1974قربص 

ـــا  ـــات املتـحـــدة -  عالـقـــات -تركـي   الوالـي
  األمريكية

 قطع العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا  -
10/6/1959  

    اليونان-  عالقات -تركيا 
ء األتراك عىل أثينا واالكرديدل تيال اس-

5/6/1827  
 اليونانيون واألتراك يبدأون القتال ىف ليامسول -

  بقربص
11/1/1964 

  )Trotsky) (سياىس روىس(تروتسىك، ليون 
 إبعاد ليون تروتسىك من رئاسة مجلس الثورة -

  الروىس
16/1/1925 

 15 بدء املؤمتر الحزب الشيوعى السوفيتى -
  )سىك وإخوانهقرر فصل تروت(

2/12/1927 
 مقتل الزعيم الثورى الروىس ليون تروتسىك -

)Leon Trotsky(  
21/8/1940 

 للواليـــات 32الـــرئيس (ترومـــان، هـــارى 
  )Truman) (املتحدة

  8/5/1884 مولده  -
)  االمريىك31الرئيس ( وفاة فرانكلني روزفلت - 

  12/4/1945) وهارى ترومان يخلفه(
ترومان يدعو إىل  الرئيس األمريىك هارى -

توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 
  16/8/1945اليهودية إليها  

ترومان  تركيا
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 بث أول حديث تلفزيوىن من البيت األبيض -
  5/10/1947للرئيس هارى ترومان  

  26/12/1972 وفاته  -
  )Trianon) (معاهدة(تريانون 

بني الحلفاء واملجر  " تريانون" عقد معاهدة -
4/6/1920  

  )سكرتري األمم املتحدة(، ىل تريجفى
 إنتخاب تريجفى ىل أول سكرتري لألمم املتحدة -

1/2/1946  
راهبـة هنديـة البانيـة األصـل الحـائزة ( تريزا

ــام  ــالم ـع ــل للـس ــائزة نوـب ــىل ـج ) 1976ـع
)Teresa(  

  27/8/1910 مولدها  -
  5/9/1997 وفاتها  -

  تسلق الجبال
  إمتام أول متسلقني لقمة أفرست أعىل قمة ىف-

إدموند هيالرى من نيوزيلندا و (العامل 
  )نوركاى تنزنج من نيبال

29/5/1953 
  )ميناء ياباىن(تسوشيام 

 البحرية اليابانية تقىض عىل األسطول الروىس -
ىف شامل املحيط الهادى معركة تسوشيام 

  27/5/1905البحرية  
  تشاد

 إستقالل النيجر وفولتا العليا وساحل العاج -
  12/7/1960الوسطى عن فرنسا وتشاد وافريقيا 

  11/8/1960 إستقالل تشاد  -
  إنقالب عسكرى ىف تشاد يطيح بنظام -

  13/4/1975تومبالباى ويقتله 
 القوات الفرنسية تتدخل ىف تشاد بناء عىل -

 16/8/1983طلب رئيسها حسني صربى  
 
  

    ليبيا-  عالقات -تشاد 
    اعالن الهدنة بني قوات ليبيا وتشاد-

11/9/1987 
  )Charles) (أمري بريطاىن(تشارلز 

 زواج األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا من -
  29/7/1981األمرية ديانا سبنرس  

 األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا يزور مرص  -
11/3/1995  

 طالق األمرية ديانا سبنرس من األمري تشارلز -
  12/7/1996وىل عهد بريطانيا  

وىل عهد بريطانيا من   زواج األمري تشارلز -
  9/4/2005السيدة كاميال باركر بولز  

  )Charles)(ملك بريطاىن(تشارلز األول 
  30/1/1649 إعدامه   -

  )مركبة فضاء امريكية(تشالنجر 
 - 41( إطالق مكوك الفضاء االمريىك تشالنجر 

G (  5/10/1984وعليه سبعة رواد فضاء  
 51 ("تشالنجر" إنفجار مكوك الفضاء األمريىك -

 28/1/1986 ومرصع رواد السفينة) ال
  )سياىس بريطاىن(تشامربلني، جوزيف 

 إستقالة رئيس الحكومة الربيطانية تشامربلني و -
  13/5/1940ونستون ترششل يتوىل الوزارة  

  )رئيسة  نيكاراجوا(تشامورو، فيولتيا 
 إنتخاب فيولتيا تشامورو رئيسة لنيكاراجوا  -

25/2/1990  
  )زعيم روماىن(يكوالى تشاوشيسكو، ن

   اعدام الزعيم الروماىن نيكوالى تشاوشيسكو-
)Ceausescu ( 24/12/1989وزوجته الينا  

) موسـيقار روىس(تشايكوفسىك، بيرت إيليتش 
)Tchaikovski(  

  7/5/1840 مولده  -
  6/11/1893 وفاته  -

تشايكوفسىك  تريانون
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  )Chirchill) (سياىس بريطاىن(، وينستون ترششل
  30/11/1874 مولده  -
 وزير املستعمرات اإلنجليزى ترششل يقابل -

األمري عبدهلل ىف القدس ويقرر توليته عىل 
رشقى األردن مع تخليه عن مطالبه ىف العراق  

28/3/1921  
 إستقالة رئيس الحكومة الربيطانية تشامربلني -

  13/5/1940ونستون ترششل يتوىل الوزارة و
روزفلت، ترششل، ( بدء مؤمتر الدار البيضاء -

)  1943 يناير 27 حتى 24ريو من ج
24/1/1943  

ىف أعقاب الحرب العاملية " يالتا" بدء مؤمتر -
حرضه فرانكلني، روزفلت، ستالني، (الثانية 

 -4ترششل لبحث إقامة املنظمة الدولية من 
  4/2/1945)  1945 فرباير 11

 يوليو حتى 17 بدء انعقاد مؤمتر بوتسدام من -
 أملانيا ىف  بعد إستسالم1945 أغسطس 2

شارك ىف املؤمتر (الحرب العاملية الثانية 
)  الرئيس األمريىك ترومان، ستالني، ترششل

17/7/1945  
 أعلن ترششل أن بريطانيا أنتجت قنبلة ذرية  -

26/2/1952  
  1953 حصل عىل جائزة نوبل ىف االدب -
 إستقالة وينستون ترششل من رئاسة الوزارة -

  5/4/1955يدن  الربيطانية وتوىل أنتوىن إ
  24/1/1965 وفاته  -

  )مفاعل نووى روىس(ترشنوبيل 
 إنفجار محطة تشرينوبيل النووية ىف أوكرانيا  -

26/4/1986  
 روسيا تعرتف رسميا بكارثة املفاعل النووى  -

21/8/1986 
 
  

) رـئــــيس روىس(ترشنينـكــــو، قـســــطنطني 
)Gorbatchev(  

 ً إنتخاب كونستاتني ترشنينكو رئيسا لإلتحاد-
  13/2/1984)   ًخلفا ألندروبوف(السوفيتى 

 وفاة قسطنطني ترشنينكو رئيس اإلتحاد - 
وتوىل ميخائيل جورباتشوف الرئاسة  السوفيتى

10/3/1985  
ـف  ـل جوزـي ـر نيفـي ســياىس (تشــمربلني، آرـث

  )Chamberlain) (بريطاىن
  20/3/1869 مولده  -
 الحركة الصهيونية تعقد مؤمترين ىف آن واحد -

متران رفضهام اقرتاح تشامربلني إقامة وأكد املؤ
وطن لليهود ىف أوغندا ومتسكها بفلسطني 

23/8/1903  
 توىل تشمربلني رئاسة الوزارء الربيطانية  -

28/5/1937  
  9/11/1940 وفاته  -

  )مسترشق سويرسى(تشودى، رودلف 
  4/5/1884 مولده  -

  )رئيس كونغوىل(تشومبى، موريس 
ة كاتانجا   موريس تشومبى حاكم مقاطع-

  6/1964يصبح رئيسا لدولة الكونغو  
) مفكــــر امــــريىك(تشومســــىك، نــــاعوم 

)Chomsky(  
  7/12/1928 مولده  -

 التشيك
:  إنقسام دولة تشيكوسلوفاكيا إىل دولتني- 

  1/1/1991 والتشيك  سلوفاكيا
 تشيكوسلوفاكيا

 مولد أول رئيس للجمهورية التشيكوسلوفاكيه -
  Masaryk  (6/3/1850(مازاريك توماس 

  28/10/1918إعالن جمهورية تشيكوسلوفاكيا  - 

تشيكوسلوفاكيا  ترششل
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ًوسلوفاكيا تتبنى دستورا جديدا  تشيك-  ً29/2/1920  
  القوات النازية تدخل براج عاصمة تشكوسلوفاكيا- 

15/3/1933  
 فاتسيالف هافيل، أول رئيس غري شيوعى -

لتشيكوسلوفاكيا يعلن عن إجراء أول 
  8/6/1990إنتخابات حرة ىف البالد  

:  إنقسام دولة تشيكوسلوفاكيا إىل دولتني-
  1/1/1991سلوفاكيا والتشيك  

    روسيا-  عالقات -تشيكوسلوفاكيا 
 اإلتحاد السوفيتى يصدر بيانا رسميا يعلن فيه -

أنه سيسحب قوات حلف وارسو تدريجيا من 
  27/8/1968تشيكوسلوفاكيا  

 إنسحاب القوات السوفيتية من -
 عاما  22 متركزت فيها تشيكوسلوفكيا بعد أن

21/6/1991  
 إنسحاب أخر جندى روىس من تشكوسلوفاكيا -

27/6/1991  
ــب ورواىئ روىس(تـشــيكوف، انـطــوان  ) ادـي

)Chekhov(  
  29/1/1860 مولده  -
  2/7/1904 وفاته  -

سياسية تركية أول امرأه تتوىل (تشيلر، تانسو 
  )رئاسة الوزارة الرتكية

ة الرتكية   تشيلر أول سيدة ترأس الحكوم-
14/6/1993  

 هأول امرأ(تشكل الحكومة الرتكية   تانسو تشيلر- 
  31/10/1995) تتوىل رئاسة الوزارة الرتكية

 1922 فرباير 28ترصيح 
إعرتاف بريطانيا ( فرباير 28 صدور ترصيح -

 28/2/1922) إستقالل مرص ورفع الحامية عنهاب
 فرباير 28 إعالن إستقالل مرص وفقا لترصيح -

والسلطان أحمد فؤاد يصبح ملكا  1922
ونظارة الخارجية املرصية تتحول إىل وزارة  

15/3/1922 
 
  

  ترصيح موسكو
  اصدرت الدول االربع الكربى وهى الواليات -

املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واالتحاد 
السوفيتى والصني ترصيح موسكو الذى 

س فيه بانشاء هيئة عاملية تقوم عىل اساطالبت 
 يف السيادة بني جميع الدول املحبة املساواة
 20/10/1943للسالم 

    مرص-التضامن االجتامعى 
 افتتاح جامل عبد النارص الدورة الطارئة -

للمؤمتر القومى وقدم تقرير بالغ األهمية عن 
الظروف العامة للتضامن االجتامعى املرصى  

2/12/1968 
  التعاون العرىب

توقع إتفاقية الدفاع  دول الجامعة العربية -
  13/4/1950املشرتك والتعاون االقتصادى

 صدرت معاهدة الدفاع املشرتك بني الدول -
  17/6/1953العربية 

 إلغاء الرسوم الجمركية عىل البضائع املتبادلة -
  19/1/1983بني مرص والسودان  

  التعصب الدينى
 اعالن األمم املتحدة بشان التعصب والتميز -

جمعية العمومية لالمم القرار (الدينى 
  25/11/1981) 55، 36املتحدة 
   بريطانيا-التعليم 

 جامعة أكسفورد اإلنجليزية تفتح أبوابها -
  29/4/1885للفتيات  
    تركيا-التعليم 

  28/8/1929 حظر تعليم اللغة العربية ىف تركيا - 
    مرص-التعليم 

 تعيني دوجالس دنلوب مفتشا لوزارة املعارف -
 تنفيذ (ومدرسا باملدرسة الخديوية املرصية 

  

التعليم تشيكوسلوفاكيا
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)  سياسة االحتالل بشان التعليم فيام بعد
27/1/1890  

    اوروبا-تعمري 
  بدء العمل مبرشوع مارشال لتعمري أوربا  -

1/4/1948  
  التفرقة العنرصية

 اليوم العاملى للقضاء عىل التفرقة العنرصية -
21/3/1967  

    جنوب افريقيا-التفرقة العنرصية 
 منح املرأة البيضاء ىف جنوب إفريقيا حق -

  19/5/1930الرتشيح واإلنتخاب  
 بدأت دولة جنوب إفريقيا ىف تطبيق برنامج -

  29/6/1949التمييز العنرصى  
 الجمعية العامة لألمم املتحدة تدين سياسة -

 "اإلبرتايد"جنوب إفريقيا العنرصية دولة 
)Apartheid (7/4/1961  

 جنوب إفريقيا يحكم عىل  النظام العنرصى ىف-
  12/6/1964نلسون مانديال بالسجن املؤبد  

 رئيس جنوب أفريقيا دى كلريك يعلن التخىل -
  2/2/1990عن التفرقة العنرصية  

 إلغاء التمييز العنرصى ىف جنوب إفريقيا  -
30/3/1991  

 انتهاء التفرقة العنرصية ىف جنوب إفريقيا  -
30/6/1991  

فع العقوبات االقتصادية  األمم املتحدة تر-
املفروضة عىل جنوب افريقيا بعد إلغاءها 

  8/10/1993نظام الفصل العنرصى  
    سويتو-تفرقة عنرصية 

إضطرابات عنرصية دامية ىف سويتو  -
)Soweto ( مدينة ىف جنوب إفريقيا

 27/8/1986بضاحية جوهنسبورج  
 
  

 الواليـــات املتحـــدة -التفرقـــة العنرصيـــة 
  األمريكية

األمريكية تهاء التفرقة العنرصية ىف املدارس  إن-
  17/5/1954بأمر من املحكمة العليا 

  تقرير بيل
 إعالن تقرير بيل الذى يوىص بإنهاء اإلنتداب -

 وتقسيم البالد إىل دولة عربية عىل فلسطني
) ذكرى تقسيم فلسطني( أخرى إلرسائيلو
7/7/1937  

  التقويم الهجرى
أول املحرم   = بدء التقويم الهجري الجمعة-

  16/7/622)  أول السنة الهجرية(هـ 1سنة 
  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

  إفتتاح املؤمتر الدوىل لتكنولوجيا املعلومات -
  8/4/1984بالقاهرة  

  افتتح الرئيس حسنى مبارك املنتدى واملعرض- 
 الدوىل لالتصاالت واملعلومات مبرص واستعرض

ة والقرية الذكية مرشوعى الحكومة االلكرتوني
واعطى اشارة البدء لتشغيل خدمة اإلنرتنت 

  14/1/2002املجانية بالقاهرة الكربى  
  مبارك يفتتح املرحلة األوىل من القرية الذكية -

22/9/2003  
  )مدينة ارسائيلية(تل ابيب 

التى " تل الربيع"  إنشاء مستوطنة تل أبيب -
  .جعلها اليهود عاصمتهم بعد إحتالل فلسطني

11/4/1909  
 بداية مواجهات دموية ىف تل أبيب ويافا بني -

  1/5/1921العرب واليهود  
  اغتيال اسحق رابني رئيس وزراء ارسائيل عىل -

يد متطرف ارسائيىل خالل تجمع ملؤيدى 
السالم بتل ابيب وشيمون برييز يتوىل رئاسة 

  4/11/1995الوزراء باإلنابة  

تل ابيب  تعمري
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 120 مقتل  إنفجار ىف تل أبيب يسفر عن-
إرسائيليا وإصابة مائة وخسائر مادية  

4/3/1996  
  )منطقة آثرية مرصية(تل بسطة 

 إكتشاف حجرات حجرية مبنطقة تل بسطة -
بالرشقية متال جدرانها نقوش هريوغليفية 
وصور باأللوان متثل الحياة اليومية لحكام 

  18/4/1986رشق الدلتا  
  التلسكوب

مل بأسرتاليا   إفتتاح أكرب تلسكوب ىف العا-
31/8/1993  

  التليفزيون
مخرتع التليفزيون   )Baird( مولدجون بريد -

13/8/1888  
 أول تجربة إلخرتاع التليفزيون قدمها جون -

)  لندن(ىف معمله بسوهو ) Byrd( بريد
27/1/1926 

 أول عرض للتليفزيون امللون عىل الجمهور ىف -
لندن بعد أن إخرتعه األسكتلندي جون بريد 

 17/2/1938 1928م عا
)  مخرتع التليفزيون) (Byrd(  وفاة جون بريد-

14/6/1946 
   بريطانيا-التليفزيون 

 أول عرض للتليفزيون امللون عىل الجمهور ىف -
  لندن 

17/2/1938 
    عامن-التليفزيون 

  17/11/1974 افتتاح تليفزيون سلطنة عامن  -
    مرص-التليفزيون 

مرة ىف مرص  بدء إرسال التليفزيون ألول  -
21/7/1960 

 
  

    الواليات املتحدة األمريكية- التليفزيون 
  بداية البث التليفزيوىن ىف معرض نيويورك -

وظهر الرئيس فرانكلني " عامل الغد"عنوانه 
روزفلت عىل الشاشة ليقول كلمة اإلفتتاح 
وكان أول رئيس أمريىك يظهر عىل شاشة 

  30/4/1939التليفزيون  
تجربة (يبى للتليفزيون امللون  أول عرض تجر-

رشكة كولومبيا ىف الواليات املتحدة األمريكية  
7/7/1951  

 التليفزيون امللون
 أول عرض للتليفزيون امللون عىل الجمهور ىف -

  17/2/1938لندن  
تجربة ( أول عرض تجريبى للتليفزيون امللون -

رشكة كولومبيا ىف الواليات املتحدة األمريكية  
7/7/1951  

  27/3/1955 بدء إرسال التليفزيون امللون  -
  التليفون

)  Bell) (مخرتع التليفون( مولد جراهام بل -
3/3/1847  

 املخرتع جراهام بل يحصل عىل براءة إلخرتاع -
  7/3/1876التليفون 

  2/6/1875 جراهام بل يخرتع أول تليفون  -
 أول إستعامل لتليفون عىل مسافات طويلة -

 24/3/1883) ترنك(
 اإلنتهاء من توصيل أول كابل تليفون عرب -

  5/8/1866املحيط األطلنطى 
 إمتام أول إتصال تليفوىن عرب املحيط الهادى -

)  بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان(
27/7/1915  

)  BELL وفاة مخرتع التليفون جراهام بل -
2/8/1922  

  28/4/1982ًاليابان تليفونا متنقالً للجيب  إبتكار - 

التليفون  تل بسطة
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  التامثيل املرصية
 إزاحة الستار ىف مرص عن متثال نهضة مرص -

  20/5/1928للمثال محمود مختار  
 إزاحة الستار عن متثاىل سعد زغلول ىف -

القاهرة واألسكندرية وهام من نحت مثال 
  27/8/1938مرص األول محمود مختار  

ـق  ـارض توفـي ـيدة (مـت ـة أول ـس ـة مرصـي اذاعـي
  )رصىترأس التليفزيون امل

  8/6/2001)  ً عاما80عن ( وفاتها  -
  متثال الحرية بنيويورك

 وصول متثال الحرية من فرنسا إىل مدينة -
  19/6/1885نيويورك 

  الرئيس االمريىك كليفالند يزيح الستار عن -
  2/10/1886متثال الحرية بنيويورك  

  متثال نهضة مرص
 إزاحة الستار ىف مرص عن متثال نهضة مرص -

  20/5/1928محمود مختار  للمثال 
  )حركة أو حملة(مترد 

دعت لسحب الثقة من  حركة معارضة مرصية -
محمد مرىس رئيس جمهورية مرص العربية 
السابق والدعوة إىل انتخابات رئاسية مبكرة 

 من 26/4/2013أنطلقت مترد يوم الجمعة 
ميدان التحرير بالقاهرة ومتكنت من جمع 

من محمد  مليون توقيع لسحب الثقة 22
  30/6/2013 مرىس ىف

  )صحيفة مرصية(التنكيت والتبكيت 
التنكيت " صدور العدد األول من صحيفة -

  6/6/1881 النديم  الـلـهلعبد" والتبكيت
قاضـية ومستشـارة باملحكمـة  (تهاىن الجبـاىل

  )الدستورية العليا
 9/11/1950  ا مولده-
 
  

أول قاضية مرصية عضو هيئة املستشارين  -
  22/1/2003باملحكمة الدستورية العليا 

بابــا الكنيســة القبطيــة (تــوارضوس الثــاىن 
  )األرثوذكسية

) باملنصورة( ولد باسم وجيه صبحى سليامن -
4/11/1952  

 حاصل عىل بكالوريوس صيدلة من جامعة -
  االسكندرية

 البابا  أختري عن طريق القرعة الهيكلية ليخلف-
  4/11/2012شنودة الثالث 

  )فرعون مرصى(توت عنخ امون 
 اكتشاف مقربة توت عنخ امون ىف وادى امللوك -

باالقرص بواسطة اللورد كارنافون وهيوارد 
  4/11/1922كارتر 

 إفتتاح معرض توت عنخ آمون ىف القاعة -
  3/7/1972كربى لفندق رويال النكسرت بلندن ال

  توجو
  27/4/1960ن فرنسا    إستقالل توجو ع-

  )TODAY) (صحيفة بريطانية(تودى 
  "توداى"حيفة ملونة ىف بريطانيا  صدور أول ص-

Today 4/1/1986  
  )سلطان مرص(توران شاه 

بايدى ( مقتل توران شاه سلطان مرص -
  2/5/1250) املامليك

ـــــان  ـــــف، إيـف ـــــب روىس(تورجنـي ) ادـي
)Turgenev(  

  9/11/1818 مولده  -
  3/9/1883 وفاته  -

  )رئيس ماىل(تورى، أمادو توماىن 
 فوز أمادو توماىن تورى الحاكم العسكرى -

  16/5/2002سابق بإنتخابات الرئاسة ىف ماىل ال

تورى  التامثيل
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  )Toscanini) (موسيقار ايطاىل(توسكانينى 
  25/3/1867 مولده  -
  16/1/1957 وفاته  -

  )مدينة مرصية(توشىك 
 معركة توشىك بني الجيش املرصى وثوار -

  3/8/1899ى السوداىن املهد
 الرئيس مبارك يشهد االحتفال بدخول مياه -

بحرية نارص اىل قناة توشىك ويعطى اشارة 
  22/10/1996البدء بحفر قناة زايد 

 بدء العمل ىف حفر قناة توشىك مبرص  -
6/1/1997 

  حسنى مبارك يطلق اشارة البدء ىف مرشوع -
ا الدلتا الجديدة ويضغط عىل زر التفجري ايذان

بدخول مياه النيل لقناة الوادى الجديد ىف 
  9/9/1997توشىك  

ـــيم  ـــق الحـك ـــب (توفـي ادـي
  )مرصى

ـوبر 8( ـو 26 -1898 أكـت  يولـي
1987(  

  8/10/1898 مولده  -
  .  ولد يف اإلسكندرية وتوىف يف القاهرة-

كاتب وأديب مرصي، من رواد الرواية 
والكتابة املرسحية العربية ومن األسامء البارزة 

اريخ األدب العريب الحديث، كانت يف ت
للطريقة التي استقبل بها الشارع األديب العريب 
نتاجاته الفنية بني اعتباره نجاحا عظيام تارة 
وإخفاقا كبريا تارة أخرى األثر األعظم عىل 
 تبلور خصوصية تأثري أدب وفكر الحكيم

وكانت   عىل أجيال متعاقبة من األدباء ،
 1933لكهف يف عام مرسحيته املشهورة أهل ا

 حدثا هاما يف الدراما العربية فقد كانت
  تلك املرسحية بداية لنشوء تيار مرسحي 

 

بالرغم من اإلنتاج . عرف باملرسح الذهني
ًالغزير للحكيم فإنه مل يكتب إال عددا قليالً 
من املرسحيات التي ميكن متثيلها عىل خشبة 
املرسح فمعظم مرسحياته من النوع الذي 

ًب ليقرأ فيكتشف القارئ من خالله عاملا كُت ُ
من الدالئل والرموز التي ميكن إسقاطها عىل 
الواقع يف سهولة لتسهم يف تقديم رؤية نقدية 
للحياة واملجتمع تتسم بقدر كبري من العمق 

  والوعى
 ولد توفيق إسامعيل الحكيم باإلسكندرية عام - 

 ألب مرصي من أصل ريفي يعمل يف 1897
ء يف قرية الدلنجات إحدى قرى سلك القضا

مركز ايتاي البارود مبحافظة البحرية، وكان يعد 
من أثرياء الفالحني، وألم تركية أرستقراطية 
كانت ابنة ألحد الضباط األتراك املتقاعدين 
ًلكن هناك من يقدم تاريخا آخر لوالدته وذلك  َ
حسب ما أورده الدكتور إسامعيل أدهم 

 دراستهام عن والدكتور إبراهيم ناجي يف
 1903َّالحكيم حيث أرخا تاريخ مولده عام 

كانت . بضاحية الرمل يف مدينة اإلسكندرية
والدته سيدة متفاخرة ألنها من أصل تريك 
وكانت تقيم العوائق بني الحكيم وأهله من 
الفالحني فكانت تعزله عنهم وعن أترابه من 
األطفال ومتنعهم من الوصول إليه، ولعل ذلك 

ه يستدير إىل عامله العقيل الداخيل، ما جعل
عندما بلغ السابعة من عمره التحق مبدرسة 
دمنهور االبتدائية حتى انتهى من تعليمه 

 ثم ألحقه أبوه مبدرسة 1915االبتدايئ سنة 
حكومية يف محافظة البحرية حيث أنهى 
الدراسة الثانوية ، ثم انتقل إىل القاهرة، مع 

ثانوية يف مدرسة أعاممه، ملواصلة الدراسة ال
محمد عيل الثانوية، بسبب عدم وجود مدرسة 

ويف هذه الفرتة وقع يف . ثانوية يف منطقته
 غرام جارة له، ولكن مل تكن النهاية لطيفة

  

توفيق  توسكانينى
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أتاح له هذا البعد عن عائلته نوعا من . عليه
ٍالحرية فأخذ يهتم بنواح مل يتيرس له العناية 

ثيل ولقد بها إىل جانب أمه كاملوسيقى والتم
وجد يف تردده عىل فرقة جورج أبيض ما 

  يريض ميوله الفنية لالنجذاب إىل املرسح
 مع الثورة املرصية شارك مع 1919 يف عام - 

أعاممه يف املظاهرات وقبض عليهم واعتقلوا 
إال أن والده استطاع نقله إىل . بسجن القلعة

حيث . املستشفى العسكري إىل أن أفرج عنه
 إىل الدراسة وحصل عىل 1920عاد عام 

ثم انضم إىل . 1921شهادة الباكالوريا عام 
كلية الحقوق بسبب رغبة أبيه ليتخرج منها 

، التحق الحكيم بعد ذلك مبكتب 1925عام 
أحد املحامني املشهورين، فعمل محاميا 
متدربا فرتة زمنية قصرية، ونتيجة التصاالت 
عائلته بأشخاص ذوي نفوذ متكن والده من 

ول عىل دعم أحد املسؤولني يف إيفاده الحص
يف بعثة دراسية إىل باريس ملتابعة دراساته 
العليا يف جامعتها قصد الحصول عىل شهادة 
الدكتوراه يف الحقوق والعودة للتدريس يف 
إحدى الجامعات املرصية الناشئة فغادر إىل 

 -  1925(باريس لنيل شهادة الدكتوراه 
متاحف اللوفر ، ويف باريس، كان يزور )1928

وقاعات السينام واملرسح، واكتسب من خالل 
ذلك ثقافة أدبية وفنية واسعة إذ اطلع عىل 
األدب العاملي ويف مقدمته اليوناين والفرنىس 
وانرصف عن دراسة القانون، واتجه إىل األدب 
املرسحي والقصص، وتردد عىل املسارح 
الفرنسية ودار األوبرا، فاستدعاه والداه يف 

 أي بعد ثالث سنوات فقط من 1927سنة 
إقامته هناك، وعاد الحكيم صفر اليدين من 
. الشهادة التي أوفد من أجل الحصول عليها

 إىل مرص ليعمل وكيال للنائب 1928عاد سنة 
 ، يف املحاكم املختلطة 1930العام سنة 

 

ويف سنة . باإلسكندرية ثم يف املحاكم األهلية
ًف ليعمل مفتشا  انتقل إىل وزارة املعار1934

ًللتحقيقات، ثم نقل مديرا إلدارة املوسيقى 
، ثم إىل وزارة 1937واملرسح بالوزارة عام 

الشؤون االجتامعية ليعمل مديرا ملصلحة 
، 1944استقال يف سنة . اإلرشاد االجتامعي

 1954ليعود ثانية إىل الوظيفة الحكومية سنة 
ويف نفس السنة . مديرا لدار الكتب املرصية

ًتخب عضوا عامالً مبجمع اللغة العربية ويف ان
ّ عني عضوا متفرغا يف املجلس 1956عام 

األعىل لرعاية الفنون واآلداب بدرجة وكيل 
ّ عني كمندوب مرص 1959ويف سنة . وزارة

ثم عاد إىل . مبنظمة اليونسكو يف باريس
 إىل موقعه يف 1960القاهرة يف أوائل سنة 

عمل بعدها . باملجلس األعىل للفنون واآلدا
ًمستشارا بجريدة األهرام ثم عضوا مبجلس  ً

  1971إدارتها يف عام 
أخبار « تزوج الحكيم أثناء عمله يف ١٩٤٦ وىف -

، وأنجبت له زوجته طفلني هام »اليوم
ًإسامعيل وزينب، ومل يخرب أحدا بأمر زواجه 

نحن (حتى علق مصطفى أمني قائالً 
 الصحفيني مهمتنا الحصول عىل األخبار

ونحصل عليها من الرساى وال نعرف بزواج 
ويكتب مصطفى أمني عن زواجه يف ) الحكيم

) عدو املرأة يتزوج برشوطه(مقال له بعنوان 
وينقله لنا الدكتور أحمد سيد محمد يف كتابه 

إنه : فيقول» سريته وأعامله.. توفيق الحكيم«
أخفى عليهم أمره ثم اعرتف لهم بأنه تزوج 

 ابنتان، وأن الزواج عقىل من سيدة مطلقة لها
الغرض األول منه تأسيس بيت يصلح لحياة 
فنان، الكتب فيه أهم من الفراش، واملوسيقى 

  فيه أكرث من الطعام
ّ نزله جامل عبد النارص منزلة األب الروحي -

  يوليو، بسبب عودة الروح التي 23لثورة 
  

توفيق  توفيق
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ّ، ومهد بها لظهور 1933أصدرها الحكيم عام 
. ر الذي سيحيي األمة من رقادهاالبطل املنتظ

 قالدة 1958ومنحه جامل عبد النارص عام 
الجمهورية، وحصل عىل جائزة الدولة 

، ووسام العلوم 1960التقديرية يف اآلداب عام 
ومل . والفنون من الدرجة األوىل يف نفس العام

يذكر أن عبد النارص منع أي عمل لتوفيق 
حائر الحكيم، حتى عندما أصدر السلطان ال

، وبنك 1959بني السيف والقانون يف عام 
، حيث انتقد النظام النارصي 1966القلق عام 

ووصل األمر أن عبد . ودافع عن الدميقراطية
ستقبل الحكيم يف أي وقت وبغري يالنارص كان 

وهو ما أكده الحكيم نفسه يف . تحديد ملوعد
بعد وفاة . 1965 مارس 15جريدة األهرام يف 

 وأثناء تأبني الزعيم 1970ام عبد النارص ع
سقط الحكيم مغمى عليه وهو يحاول تأبينه 

  وبعد أن أفاق قال خطبة طويلة
 أصدر كتاب عودة 1972 إال أن الحكيم يف عام -

  .الوعى مهاجام فيه جامل عبد النارص بعنف
ترتبت عىل عودة الوعى ضجة إعالمية، حيث 
اختزل الحكيم موقفه من التجربة النارصية 

 يوليو 23يوم األربعاء : لتي بدأت كام ذكرا
، واصفا 1973 يوليو 23 حتى يوم األحد 1952

هذه املرحلة بأنها كانت مرحلة عاش فيها 
الشعب املرصى فاقد الوعى، مرحلة مل تسمح 
بظهور رأي يف العلن مخالف لرأي الزعيم 

وأعلن يف كتابه أنه أخطأ مبسريته . املعبود
  خلف الثورة بدون وعى

 كتب بيده بيان املثقفني املؤيدين 1972 يف فرباير - 
ّلحركة الطالب، ووقعه معه وقتذاك نجيب 

وساءت بعدها عالقة الحكيم مع . محفوظ
محمد أنور السادات حيث قال السادات وقتذاك 

رجل عجوز استبد به الخرف، يكتب بقلم يقطر "
 بالحقد األسود، إنها محنة أن رجل رفعته 

 

ألدبية إىل مستوى القمة ينحدر مرص ملكانته ا
حاول بعدها ". إىل الحضيض يف أواخر عمره

محمد حسنني هيكل جمع الحكيم مع 
  السادات ونجح بذلك بعد حريق مبنى األوبرا

  :  مرسحيات-: مؤلفاته
  1933 أهل الكهف-
  1934 شهرزاد-
  1939 براكسا او مشكلة الحكم-
   1942 بيجامليون-
  1943 سليامن الحكيم-
  1949لك اوديب امل-
  1950 مرسح املجتمع-
  1955 إيزيس-
  1957 الصفقة-
 1956 املرسح املمنوع-
 1957 لعبة املوت-
 1957 اشواك السالم-
 1957 رحلة اىل الغد-
 1959 االيدى الناعمة-
 1960 السلطان الحائر-
  1962 يا طالع الشجرة-
  1963 الطعام لكل فم-
 1965 شمس النهار-
  1966 مصري رصصار-
  1966ورطة ال-
  1972 مجلس العدل-
  1963 الطعام لكل فم-
 1974 الدنيا رواية هزلية-
 1975 الحمري-

 روايات
 1933 عودة الروح-
 1937 يوميات نائب يف االرياف-
  1938 عصفور من الرشق-

توفيق
 توفيق



 

 150

  

)الكشاف الهجاىئ (الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

 1938 اشعب-
 1939 راقصة املعبد-
  1940 حامر الحكيم-
  1944 الرباط املقدس-
  1966 بنك القلق -

 قصص
 1938الشيطان عهد -
 1941 سلطان الظالم-
  1953 عدالة وفن-
  1953الـلـه ارىن -
  1966 ليلة زفاف-

  دينى فكر فلسفى،
  1954 تامالت ىف السياسة-
 1955 التعادلية-
  1974 حديث عن كوكب-
 1977 مختار تفسري القرطبى-
  1983 االحاديث االربع ة-
  1986 يقظة الفكر -

 سياسية
 1945 شجرة الحكم-
  1974لوعى عودة ا-
 1975 ىف طريق عودة الوعى-
 1985 شجرة الحكم السياىس-

  سرية
 1936 عيه وسلمالـلـه محمد صىل -
 1943 زهرة العمر-
 1946 سجن العمر-
 1982 مالمح داخلية-
  1983 مرص بني عهدين-

 مقاالت
  1938 تحت شمس الفكر-
 1938 حامرى قال ىل-
  

  1941 من الربج العاجى-
  1942 تحت املصباح االخرض-
  1952 فن االدب-
  1975 ثورة الشباب-
  1976 بني الفكر والفن-
  1976 ادب الحياة-
  1982، 2000 تحديات سنة -

 كتب نرشت يف لغة أجنبية
 1936 يف باريس عام 1934 شهر زاد مرسحية -

مبقدمة لجورج لكونت عضو األكادميية 
الفرنسية يف دار نرش نوفيل أديسون التني 

ية يف دار النرش بيلوت وترجم إىل اإلنجليز
بلندن ثم يف دار النرش كروان بنيويورك يف 

وبأمريكا دار نرش ثرى كنتننتزا بريس . 1945
 .1981واشنطن 

 ترجم ونرش بالروسية 1933 عودة الروح رواية -
 وبالفرنسية يف باريس 1935يف لننجراد عام 

 يف دار فاسكيل للنرش وباالنجليزية 1937عام 
 .1984يف واشنطن 

 ترجم 1937رواية  يوميات نائب يف األرياف -
وىف ) طبعة أوىل (1939ونرش بالفرنسية عام 

 1974وىف عام ) طبعة ثانية (1942عام 
طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار  (1978و

بلون بباريس وترجم ونرش بالعربية عام 
 وترجم ونرش باللغة اإلنجليزية يف دار 1945

 ترجمة - 1947 للنرش بلندن عام) هارفيل(
 ترجم إىل األسبانية يف مدريد عام - أبا إيبان

، 1955 وترجم ونرش يف السويد عام 1948
 وبالرومانية 1961وترجم ونرش باألملانية عام 

 .1961 وبالروسية 1962عام 
 عام 1933مرسحية ) فيلم( األيدي الناعمة -

وكتب مقدمة النسخة العربية الشيخ . 1946
  .شيخ األزهر األسبقمصطفى عبد الرازق 
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 ترجم ونرش 1938 عصفور من الرشق رواية -
 طبعة أوىل، ونرش طبعة 1946بالفرنسية عام 

 .1960ثانية يف باريس عام 
 ترجم ونرش 1953 عدالة وفن قصص -

مذكرات قضاىئ (بالفرنسية يف باريس بعنوان 
 .1961عام ) شاعر

 ترجم ونرش 1942 بجامليون مرسحية -
 .1950 باريس عام بالفرنسية يف

 ترجم ونرش 1949 امللك أوديب مرسحية -
، وباالنجليزية 1950بالفرنسية يف جت عام 

يف أمريكا بدار نرش ثرى كنتننتزا بريس 
 .1981بواشنطن 

 ترجم ونرش 1943 سليامن الحكيم مرسحية -
 وباإلنجليزية يف 1950بالفرنسية يف باقة عام 

 1981أمريكا بواشنطن 
 :رتجمة األخرىمن أعامله امل

 le demon  نهر الجنون، الشيطان يف خطر -
en danger de Kta Am ،بني يوم وليلة ،

املخرج، بيت النمل، الزمار، براكسا أو مشكلة 
الحكم، السياسة والسالم ترجم ونرش 

شمس النهار، . 1950بالفرنسية يف باريس عام 
صالة املالئكة، الطعام لكل فم، األيدى 

ر عىل القمر، الورطة ترجم ونرش النعامة، شاع
واشنطن ) ثرى كنتننتز(باإلنجليزية يف أمريكا 

العش الهادئ، أريد أن اقتل، . 1981عام 
الساحرة، لو عرف الشباب، الكنز، دقت 
الساعة ترجم ونرش بالفرنسية يف باريس عام 

، أنشودة املوت ترجم ونرش باالنجليزية 1954
سبانية يف ، وباأل1973يف لندن هاينامن عام 

رحلة إىل الغد ترجم ونرش . 1953مدريد عام 
، وباالنجليزية 1960بالفرنسية يف باريس عام 
 املوت والحب 1981يف أمريكا بواشنطن عام 

 1960ترجم ونرش بالفرنسية يف باريس عام 
 واشعب الحكاية التي نلت الشهرة

 
  

 السلطان الحائر ترجم ونرش باالنجليزية لندن -
، وبااليطالية يف روما عام 1973ام هاينامن ع

، ياطالع الشجرة ترجمة دنيس 1964
جونسون دافيز ونرش باالنجليزية يف لندن عام 

 يف دار نرش أكسفورد يونيفرستى بريس 1966
نوفيل "الرتجامت الفرنسية عن دار نرش (

، مصري رصصار )بباريس" ايديسيون التني
 مع 1973ترجمة دنيس جونسون دافيز عام 

 يشء يف مكانه، السلطان الحائر، نشيد كل
املوت لنفس املرتجم عن دار نرش هاينامن 

 لندن
 الشهيد ترجمة داود بشاى باإلنجليزية جمع -

محمود املنزالوى تحت عنوان أدبنا اليوم 
، 1968مطبوعات الجامعة األمريكية بالقاهرة 

 1964 إبراهيم املوجى .محمد ترجمة د
  باالنجليزية 

 األعىل للشئون اإلسالمية، طبعة نرش املجلس
، املرأة التي غلبت 1983ثانية مكتبة اآلداب 

الشيطان ترجمة تويليت إىل األملانية عام 
 ونرش روتن ولوننج بربلني، عودة الوعى 1976

 لبيىل وندر ونرش 1979ترجمة إنجليزية علم 
 دار ماكمالن لندن

ملحمد عبد ) رصاصة ىف القلب( عرض فيلم -
ن قصة لتوفيق الحكيم إخراج الوهاب ع

 24/3/1944محمد كريم  
  مناصب وجوائز تقديرية 

 رئيس اللجنة العليا للمرسح باملجلس األعىل -
  .1966للفنون واآلداب سنة 

  مقرر للجنة فحص جوائز الدولة التقديرية يف
 .الفنون

 نائب فخري مبجلس األدباء. 
 رئيس للهيئة العاملية للمرسح 
 ومي للخدمات والشئونعضو يف املجلس الق 

  االجتامعية

توفيق  توفيق
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 رئيس ملجلس إدارة نادي القصة. 
 رئيس للمركز املرصي للهيئة العاملية للمرسح. 
 كاتب متفرغ بصحيفة األهرام القاهرية 

  جوائز
 1957 قالدة الجمهورية عام.  
  ووسام 1960جائزة الدولة يف اآلداب عام ،

 .الفنون من الدرجة األوىل
  1975قالدة النيل عام. 
  الدكتوراه الفخرية من أكادميية الفنون عام

1975. 
  يف ) مرسح الحكيم(أطلق اسمه عىل فرقة

 1972 حتى عام 1964عام 
  أطلق اسمه عىل مرسح محمد فريد من عام

1987 
  26/7/1987 وفاته  -

  )فنان وممثل مرصى(توفيق الدقن 
  23/5/1923 مولده  -
  26/11/1988 وفاته  -

ـل  ـق الطوـي أســتاذ الفلســفة اديــب و(توفـي
  )مرصى

  12/2/1991 وفاته  -
توفيق بن اسامعيل بـن ابـراهيم بـن محمـد 

  )خديوى مرصى(عىل 
  30/4/1852 مولده  -
  24/6/1879 توىل حكم مرص  -
 الخديوى توفيق يقيل وزير الحربية محمود -

  23/8/1881سامى البارودى  
 مظاهرة عراىب بعابدين ملواجهة الخديوى -

 9/9/1881ثورة  توفيق مبطالب ال
 
 
  

 رئيس وزارة مرص سامى البارودى يستقيل -
إحتجاجا عىل قبول الخديوى توفيق مطالب 

  26/5/1882إنجلرتا وفرنسا  
 توفيق يصدر عفوا عن كل من شارك ىف الثورة -

  2/1/1883العرابية  
  7/1/1892 إنتهاء حكم الخديوى توفيق   -
   وفاته وتوىل عباس حلمى الثاىن حكم مرص-

7/1/1892  
  )صحفى مرصى(توفيق حبيب 

 22/10/1941 وفاته  -
  )صحفى وكاتب مرصى(توفيق دياب 

" اليوم"ور العدد األول من صحيفة  صد-
  صفحات8دياب وهى يومية دفرتية لتوفيق 

21/1/1930 
  13/11/1967 وفاته  -

  )شاعر فلسطينى(توفيق زياد 
  5/7/1994)   ىف حادث سيارة( مرصعه -

املخـــرج والسيناريســـت (لح توفيـــق صـــا
  )السيناميئ املرصى

  27/10/1926 مولده  -
  )اديب لبناىن(توفيق يوسف عواد 

  16/4/1989  إغتياله  -
  التوقيت الصيفى

 بدء العمل بالتوقيت الصيفى ىف مرص   -
  1/5/2011 وإلغائه 1/5/1958

كاتبة صـحفية ورئيسـة منظمـة (توكل كرمان 
  )صحفيات بال قيود

  7/2/1979  ا مولده-
 ناشطة سياسية من أبرز املدافعات عن حقوق -

 تلقب بأم –املرأة وحقوق اإلنسان ىف اليمن 
  الثورة اليمنية

  2011 حصلت عىل جائزة نوبل للسالم -

توكل  توفيق
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  )Tolstoi) (اديب روىس(، ليو تولستوى
)    اغسطس28وفق التقويم الجديد ( مولده -

9/9/1828  
) لقديم نوفمرب وفق التقويم ا9( وفاته - 

20/11/1910  
) أول رئيس تشيكوسـلوفىك(مازاريك  توماس،

)Masaryik( 
  6/3/1850   مولده -

ـــاس، هــــويز  ) فيلســــوف بريطــــاىن(توـم
)Hobbes(  

 4/1588 /5  مولده   -
  4/12/1679  وفاته   -

  تونجا
  إستقالل تونجا وإنضاممها للكومنولث الربيطاىن- 

4/6/1970  
  تونس

الل ىف تونس  بدء إنعقاد مؤمتر قرص ه-
  2/3/1934وتأسيس حزب الدستور الجديد  

  20/3/1956 إستقالل تونس عن فرنسا  -
جالء الفرنسيني عن ( العيد القومى لتونس -

  1/6/1956) تونس
  زيارة جامل عبد النارصإىل تونس لحضور -

احتفاالت جالء القوات الفرنسية عن قاعدة 
  13/12/1963بنزرت  

اجية بني تونس وليبيا  إعالن قيام وحدة اندم-
تحت اسم الجمهورية العربية اإلسالمية 

وقعها الرئيسان الحبيب بورقيبة ومعمر (
  )القذاىف ىف جزيرة جرنة بتونس

12/1/1974 
 الطريان االرسائيىل يقصف مقر منظمة تحرير -

فلسطني ىف تونس وسقوط عرشين شهيدا   
1/10/1985  

ن  ختام الثورة ىف تونس واسقاط نظام زي-
 17/12/2010العابدين بن عىل 

 
  

 انتخاب منصف املرزوقى بواسطة املجلس -
ًالتأسيىس رئيسا مؤقتا لتونس  ً12/12/2011  

    فرنسا-  عالقات -تونس 
 التوقيع عىل اتفاقية فرنسية ايطالية والتى -

تنازلت فيها ايطاليا عن مطالبها واطامعها ىف 
  30/9/1869تونس 

فرنسية من تونس  بدء إنسحاب القوات ال-
3/7/1958 

 15/10/1963  الجالء عن قاعدة بنزرت ىف تونس- 
   ليبيا-  عالقات -تونس 

 إعالن قيام وحدة اندماجية بني تونس وليبيا -
تحت اسم الجمهورية العربية اإلسالمية 

وقعها الرئيسان الحبيب بورقيبة ومعمر (
  )القذاىف ىف جزيرة جرنة بتونس

12/1/1974  
 )Twain( )كاتب ساخر امريىك (توين، مارك

  30/11/1835 مولده -
  21/4/1910 وفاته -

 

 )Toynbee( )مؤرخ بريطاىن(، أرنولد توينبى
  14/4/1889 مولده  -
  22/10/1975 وفاته  -

 )صاروخ امريىك(تيتان 
بعد دقيقتني ) تيتان( إنفجار الصاروخ األمريىك -

  3/5/1986من إطالقه  
 

) يوغســالىفرئــيس (تيتــو، جوزيــف بــروز 
)Tito (  

  25/5/1892  مولده   -
  7/3/1945شكيل حكومة تيتو ىف يوغوسالفيا  ت- 

تيتو  تولستوى
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 تيتو يوافق عىل إنسحاب قواته من النمسا  -
18/5/1945  

  14/1/1953توليه رئاسة جمهورية يوجوسالفيا  - 
 إعالن قيام حركة عدم اإلنحياز عىل يد عبد -

  25/4/1955 النارص وتيتو نهرو ىف باندونج
 ترصيح مشرتك بني الرئيس جامل عبدالنارص -

والرئيس اليوغسالىف تيتو يؤيدان فيه مذهب 
  6/1/1956التعايش السلمى  

ل عدم اإلنحياز ىف بريوىن  إنعقاد مؤمتر دو-
  20/7/1956 اىل 17 من)  نهرو-  تيتو - نارص (

 زيارة جامل عبد النارص وبصحبته الرئيس -
  22/2/1959اليوغسالىف تيتو إىل دمشق  

 وصول تيتو إىل األسكندرية واستقبله جامل -
  4/2/1962عبد النارص 

 زيارة تيتو ملرص واجتامعه بجامل عبد النارص -
ومحادثات بينهام حول مؤمتر نزع السالح  

18/2/1962  
 زيارة الرئيس تيتو القاهرة ويجتمع بالرئيس -

  26/4/1965جامل عبد النارص  
 جوزيف بروز تيتو  استقبل جامل عبد النارص-

  3/2/1968والوفد املرافق له  
 إجتامع عبدالنارص مع تيتو ىف أسوان حول -

دور الدول غري املنحازة ىف املوقف الدوىل  
22/6/1970  

  4/5/1980 وفاته -
  )رسام ايطاىل(تيتيان، تيتسيانو فيتشيليو

  27/8/1576  وفاته   -
) ادـيــــــب رويس(تريجنـيــــــف، إيـفــــــان 

)Turgenev(  
  9/11/1818لده     مو-
 3/9/1883  وفاته   -
 

 Lana) (ممثلة سينامئية امريكية(ترينر، النا 
Turner(  

  30/6/1995  وفاتها   -
ـر ـريىك(، ادوارد تيلـل ـاىئ اـم ـامل فيزـي ـو ) (ـع اـب

  )Teller) (القنبلة الهيدروجينية
  10/9/2003 عاما 95عن   وفاته -

  )Tellmann) (فنان املاىن(تيلامن، ماكس 
  27/12/1950 وفاته -

  تيمور الرشقية
 إنفصال إقليم تيمور الرشقية عن أندونيسيا -

31/8/1999  
 زانانا جوسامو يؤدى اليمن الدستورية كأول -

رئيس لدولة تيمور الرشقية بعد إنفصالها عن 
  20/5/2002أندونيسيا 

  )الفاتح املغوىل(تيمور لنك 
  18/2/1405  وفاته   -

ـد  ـب(تينـسـون، ألفرـي ـاىنادـي ـاعر بريـط )  وـش
)Tennyson(  

  6/8/1809  مولده   -
  6/10/1892  وفاته   -

عـامل رياضـيات بريطـاىن ومـن (تيورنج، آالن 
  )Turing Alan) (رواد نظرية الكمبيوتر

  23/6/1912  مولده   -
  7/6/1954  وفاته   -

  

تيورنج  تيتيان
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 ث

ـت ـاترش، مرجرـي ـة ( ـث ـية بريطانـي ـة وسياـس  رئيـس
 ) 1990 – 1976 ( ) وزراء بريطانيـــــــــــــا

)Thatsher(  
  13/10/1925 مولدها  -
إنتخابها رئيسة لحزب املحافظني الربيطاىن  -

ًألول إمراة تتزعم حزبا سياسيا رئيسيا ىف  ً ً
 11/2/1975بريطانيا  

  5/5/1979تشكل حكومة املحافظني الربيطانية  - 
  22/11/1990 سنه من الحكم 12استقالتها بعد  - 
  8/4/2013  ا وفاته-

ـاكرى ـيم ماكســيس ـث ـب بريطــاىن(، وـل   )ادـي
)Thackeray(  

  18/7/1811 مولده  -
  24/12/1863 وفاته  -

  )رواىئ مرصىواديب (باظة أثروت 
  28/6/1927 مولده  -
  17/3/2002 وفاته  -

وزير  مرصى  وعسكرىسياىس(ثروت عكاشة 
  )فة األسبقالثقا

  18/2/1921 مولده  -
وضع ثروت عكاشة حجر األساس لدار الكتب  -

  23/7/1961املرصية عىل كورنيش النيل   
  27/2/2012 وفاته  -

  )منولوجست مرصية(ثريا حلمى 
  2/8/1994وفاتها   -

  
  
  
  
  
  

  الثقافة
 دولة 150مؤمتر دوىل باستكهومل حرضه  -

 ممثليني لوزراء الثقافة دعا إىل الربط بني
الثقافة والتنمية وقد نرش املجلس األعىل 
للثقافة ترجمة الوثيقة ىف هذا املؤمتر بعنوان 

 مارس حتى 30عقد ( التنوع البرشى الخالق
  30/3/1998 )بستكهومل 1998إبريل  12

  الثقافة العربية
 انعقاد املومتر العرىب الثقافة والتضامن العرىب - 

 بالقاهرة
2/12/1996  

  الثقافة الفرنسية
جيسكار ديستان رئيس فرنسا يفتتح مركز  -

  31/1/1977بومبيدو الثقاىف بباريس 
  1919ثورة 

نقل املعتقلني سعد ( ىف مرص 19بدء ثورة  -
, وإسامعيل صدقى, محمد محمود, زعلول

وحمد الباسل إىل بورسعيد وأقلتهم باخرة إىل 
مالطة إندالع املظاهرات ىف جميع أنحاء مرص  

9/3/1919  
 عامل السكك الحديدية ىف مرص إعتصام -

 15/3/1919 إعرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن
إندالع مظاهرة كربى ىف القاهرة ضد اإلنجليز   -

21/3/1919  

ثورة  ثاترش
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 اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقه املنفيني ىف  -
مالطة، وسفرهم لباريس لحضور مؤمتر الصلح  

7/4/1919  
ًنظمت الجامهري مظاهرة كربى ابتهاجا  -

إلفراج عن سعد زغلول سارت من ميدان با
  8/4/1919املحطة حتى عابدين أمام القرص  

, ىف مرص مقابلة سعد زعلول عىل الشعراوى -
وعبد العزيز فهمى للمندوب السامى 

  13/11/1919الربيطاىن لعرض مطالب البالد  
  7/12/1919وصول لجنة ملرن إىل مرص   -
سط سعد زغلول يعود من منفاه إىل مرص و -

  29/3/1921إحتفاالت شعبية عارمة  
   الفلسطينية1936ثورة 

إندالع الثورة الفلسطينية بقيادة أمني  -
)  أكتوبر12حتى (ى ضد اإلنجليز الحسين

19/4/1936  
  1952 يوليو 23ثورة 

) عيد الثورة( يوليو ىف مرص 23قيام ثورة  -
، جامل  صباحا7.20ذاعة أول بيان للثورة إ(

 نجيب يطوفان بالسيارة عبدالنارص ومحمد
  23/7/1952)  ىف أنحاء القاهرة

ثورة مرص وتعيني محمد عبد املنعم ورشاد  -
مهنا وبهى الدين بركات أوصياء عىل العرش  

2/8/1952  
شكل مجلس قيادة الثورة املرصية وزارة  -

جديدة بدال من وزارة عىل ماهر وتوىل محمد 
بوزارة  نجيب رئاستها إىل جانب احتفاظه

لحربية والبحرية وسلطات القائد العام ا
  7/8/1952للقوات املسلحة  

مصادرة اموال وممتلكات ارسة محمد عىل ىف  -
  8/11/1953مرص  

مجلس قيادة الثورة املرصى يعفى محمد  -
  نجيب من رئاسة الجمهورية ويعني جامل

   
  

ًعبدالنارص رئيسا ملجلس قيادة الثورة ورئيسا  ً
  24/2/1954ملجلس الوزراء  

محكمة الثورة ىف مرص برئاسة حسني الشافعى  -
تصدر أحكاما ىف قضايا محأوالت قلب نظام 

والتعذيب  الحكم وإنحراف جهاز املخابرات
26/8/1968  

  )السودان (1969 ثورة
قيام ثورة السودان بقيادة جعفر منريى وتوليه  -

  25/5/1969الحكم  
   املرصية2011 يناير25ثورة 

ي ثورة شعبية سلمية بدأت  يناير ه25ثورة  -
صفر  21 املوافق 2011 يناير 25يوم الثالثاء 

  هـ هو اليوم املحدد من قبل عدة1432
جهات من املعارضة املرصية واملستقليني، من 

 أبريل وحركة كفاية 6بينهم حركة شباب 
وشبان اإلخوان املسلمني وكذلك مجموعات 

فيس "الشبان عرب موقع التواصل االجتامعي 
كلنا خالد ( والتي من أشهرها مجموعة "كبو

الرصد وذلك اليوم يوافق (ومجموعة ) سعيد
عىل ًوذلك احتجاجا . يوم عيد الرشطة يف مرص

 األوضاع املعيشية والسياسية واالقتصادية
ًالسيئة وكذلك عىل ما اعترب فسادا يف ظل 

 عام قبلو. حكم الرئيس محمد حسني مبارك
 املعارضة قامت حركاتمن الثورة ونصف 

ببدء توعية أبناء املحافظات ليقوموا بعمل 
احتجاجات عىل سوء االوضاع يف مرص وكان 

 أبريل وحركة كفاية 6أبرزها حركة شباب 
وبعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم 
والناشط السيايس عبد الرحمن منصور بإنشاء 

 "كلنا خالد سعيد عىل موقع فيس بوك"صفحة 
التخلص من النظام وسوء ودعا املرصيون إىل 

  أدت هذه الثورة معاملة الرشطة للشعب
   إىل تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن 

  

ثورة  ثورة
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 ربيع األول 8,  م2011/ فرباير11الحكم يف 
 ففي السادسة من مساء الجمعة ،  هـ1432

 م أعلن نائب الرئيس عمر 2011/  فرباير11
سليامن يف بيان قصري عن تخيل الرئيس عن 

كلف املجلس االعىل للقوات منصبه وأنه 
  25/1/2011  .املسلحة إدارة شؤون البالد

   مرص- 2013 يونية 30ثورة 
املكملة لثورة (اندلعت ثورة املرصيني الثانية  -

خرجت مظاهرات املاليني ) 2011 يناير 25
من أبناء الشعب إىل ميدان التحرير وأمام 

وامليادين الكربى ىف ) االتحادية(سة قرص الرئا
أعلن املتظاهرون سقوط الرئيس . ملحافظاتا

محمد مرىس ومغادرة حكم جامعة األخوان 
قدر . [املسلمني وأتباعهم إىل غري رجعة

 مليون 20املشاركون ىف الخروج مبا يزيد عىل 
 مليون 22) مترد(ًشخصا، وقد جمعت حركة 

  30/6/2013] توقيع للمطالبة بإسقاط النظام
   مرص- 2013 يوليو 26ثورة 

 يونية 30 و2011 يناير 25استكامالً لثورىت  -
 وبناء عىل دعوة الفريق أول عبد 2013

الفتاح السيىس لتفويض القوات املسلحة 
برفض اإلرهاب والعنف خرجت الجامهري 
إىل امليادين العامة ىف القاهرة واملحافظات 

يقدر عددها بـ (املرصية بكثافة غري مسبوقة 
لب بسحب الرشعية تطا) ً مليون شخصا35

من محمد مرىس وعودتها إىل الشعب 
  وتنفيذ خارطة املستقبل التى أعلنها ىف 

 ىف بيان عقب اجتامع املجلس 2013 يوليو 3
العسكرى بعدد من الرموز الوطنية والدينية 
 والشباب وقيادات حركة مترد وتضمن البيان

 تعطيل الدستور، إجراء انتخابات رئاسية: 
  ىل رئيس املحكمة عىل أن يتومبكرة

 
  

الدستورية العليا إدارة شئون البالد خالل 
املرحلة اإلنتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات 
وطنية، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة 
الوطنية، ومتكني ودمج الشباب ىف مؤسسات 
الدولة، ووضع ميثاق رشف إعالمى يكفل 

  26/7/2013حرية اإلعالم 
  ثورة االتحاد والرتقى الرتكية

  20/7/1908بداية ثورة اإلتحاد والرتقى ىف تركيا   -
  ثورة االهواز العراقية

  28/5/1968بدء ثورة األهواز بالعراق   -
  الثورة اإليرانية

إعالن الجمهورية اإلسالمية ىف إيران وتوىل  -
  4/2/1979خمينى منصب املرشد العام للثورة ال

  ثورة الرباق الفلسطينية
لسطينية ضد إرسائيل، إندالع ثورة الرباق الف -

  18/8/1929ومقتل وإصابة مئات
  

  الثورة البلشفية
 انتهت الثورة ىف روسيا باستيالء الشيوعيني  -

  7/11/1917عىل الحكم  
  

  )Boxer( ثورة البوكرس الصينية
وصول الجنود األوربيني إىل الصني ملواجهة  -

  31/5/1900ثورة البوكرس  
  7/9/1901هزمية الصني ىف حرب البوكرس  -

  الثورة الرتكية
تاتورك ىف تركيا بعد أ بدء ثورة مصطفى كامل -

  5/8/1919  هزميتها ىف الحرب العاملية األوىل

الثورة  ثورة
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  1971ثورة التصحيح 
لثورة التصحيح (يوم مجلس الشعب ىف مرص  -

التى قادها الرئيس أنور السادات ضد مراكز 
  14/5/1971)  القوى

  الثورة الثقافية الصينية
يعلنها الزعيم (رة الثقافية ىف الصني بدء الثو -

  16/8/1966)  ماوتس تونج
  الثورة الجزائرية

البحرية الفرنسية تغريعىل السواحل الجزائرية  -
وتستوىل عىل سفينة اتوس املحملة باسلحة 
من مرص إىل الثورة الجزائرية وفرنسا 
تستدعي سفريها يف مرص وتتقدم لشكوي 

الدويل مرص إيل مجلس األمن ة ضد جديد
23/10/1956  

  ثورة رشيد عاىل الكيالىن العراقية
بدء ثورة رشيد عاىل الكيالىن ىف العراق   -

2/5/1941  
  الثورة العرابية

  4/2/1881بدء الثورة العرابية ىف مرص   -
  16/10/1882 بدء محاكمة عراىب ووفاته   -
الخديوى توفيق يصدر قرار عفو عن كل من  -

  2/1/1883ة  شارك ىف الثورة العرابي
  الثورة العراقية

اإلطاحة بحكم عبد (عيد الثورة ىف العراق  -
وبدء حكم عبد السالم عارف  ) الكريم قاسم

8/2/1963  
  الثورة العربية الكربى

الرشيف حسني يعلن من مكه املكرمة بدء  -
  10/6/1916ورة العربية الكربى عىل األتراك الث

قوات إستسالم الحامية الرتكية ىف جدة لل -
  16/6/1916العربية  

  

إستسالم الحامية الرتكية ىف مكة للقوات العربية 
 وتحرير الحجاز واالعرتاف بالحسني ملكا عليها

9/7/1916  
  ثورة الفاتح من سبتمرب الليبية

 ثورة ليبيا بقيادة العقيد معمر القذاىف، اعالن  -
)  العيد القومى(الجمهورية، االطاحة بامللكية 

1/9/1969  
  )1799-1789  (الثورة الفرنسية

 هى ثورة شعبية نشبت ىف فرنسا إبان حكم -
امللك لويس السادس عرش توالت أحداثها ما 

متخضت عن آثار  ،1799 و1789بني عامى 
م سياسية واجتامعية هامة منها إلغاء النظا

 وإعالن املبادئ ،اإلقطاعى وامللكية االستبدادية
 االنسان ىف الحريةالدميوقاطية واملناداه بحقوق 

  .واملساواة واالخاء
  :وجرت وقائعها وفق التسلسل الزمنى التاىل

  بدات باجتامع ممثىل الشعب بقرص فرساى -
  5/5/1789ىف 

 وعقد اجتامع ثان ىف ملعب التنس ىف -
20/6/1789  

  الهجوم عىل سجن الباستيل وهدمه باعتباره -
رمز الحكومة االستبدادية واعترب هذا عيد 

  14/6/1789حية ىف فرنسا ال
سات الجامهري اىل فرساى واجربت االرسة   -

  5/10/1789   املالكة عىل االنتقال لباريس
الفه ) املارسيلييز(  وضع نشيد الثورة الفرنسية -

  24/4/1792روجيه دى ليل  
  هجمت الجامهري عىل قصو التويلريى وقتلوا -

  10/8/1792الحرس 
نظام امللىك واقام ألغى املؤمتر الوطنى ال -

  21/9/1792الجمهورية االوىل ىف 
 محاكمة امللك لويس السادس عرش وإعدامه -

21/1/1793  

رةالثو  ثورة
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 اعدام ملكة فرنسا مارى انطوانيت زوجة  -
  16/10/1793امللك لويس السادس عرش 

 تعاقبت اثناء الثورة حكومات مختلفة ىف -
  :فرنسا هى

  1791-1789  الجمعية التأسيسية    -
 1792-1791الجمعية الترشيعية      -
 1795-1792  املؤمتر الوطنى      -
 1799-1795      مجلس االدارة -
  وقد مهد هذا املجلس األخري الطريق لنابليون -

 9/11/1799بونابرت الذى قام بانقالب ىف 
 1804  قيام امرباطورية نابليون بونابرت عام -

الثورة وانترصت البورجوازية نهائيا وادت 
الفرنسية وحروبها وحروب نابليون اىل 
تقويض بناء أوربا القديم ومهدت الطريق 

  .19للمذاهب الحرة ىف القرن 
  
 

  الثورة الفلسطينية
بدء الثورة الفلسطينية املسلحة وتأسيس  -

) صدور أول بيان ملنظمة فتح(فتح منظمة 
1/1/1965  

  ثورة القاهرة األويل
 الحملة الفرنسية ثورة القاهرة األوىل عىل -

21/10/1798  
  ثورة القاهرة الثانية

ثورة القاهرة الثانية عىل الحملة الفرنسية عىل  -
  20/3/1800مرص 

 إنتهاء ثورة القاهرة الثانية عىل الفرنسيني   -
21/4/1800  

  ثورة اليمن
ثورة اليمن واعالن الجمهورية برئاسة  -

  26/9/1962 السالل  الـلـهعبد
  14/10/196 الشعبية  نوبيةثورة اليمن الج -

  

ثورة  ثورة
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 ج

ه عىل جاب الـلـهجاب  ـل   )عامل آثار مرصى (اـل
  10/2/1939 مولده  -

  )امري كويتى(جابر االحمد الجابر صباح 
 توىل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح أمري -

  4/1/1978دولة الكويت مقاليد الحكم  
 السامل الـلـه وفاته  وتوىل الشيخ سعد العبد - 

  15/1/2006  الصباح
اديب وناقـد مرصى واألمـني العـام ( جابر عصفور

للمجلس االعىل للثقافة ثم رئـيس املركـز القـومى 
  )للرتجمة ووزير ثقافة

  25/3/1944 مولده  -
  الجابون

  17/8/1960 إستقالل جابون   -
  )معاهدة(الجات 

 دولة اتفاقية الجات ىف أورجواى 117 وقعت -
5/12/1993  

ـورى  ـد فضــاء روىسأو(جاجــارين، ـي ) ل راـئ
)Gagarin(  

  9/3/1934 مولده  -
 الرحلة األوىل لغزو الفضاء الخارجى التى قام -

 -إطالق سفينة الفضاء فوستوك( بها جاجارين
  12/4/1961)  أول رجل يدور حول األرض( )1

إىل ) رائد الفضاء السوفيتى( وصول جاجارين -
  29/1/1962القاهرة ومقابلته لجامل عبدالنارص  

  27/3/1968 مرصعه  -
  
  
  
  
  
  

ـشـيخ االزـهـر (ـجـاد الـحـق ـعـىل ـجـاد الـحـق 
  )االسبق

  5/4/1917 مولده  -
  15/3/1996 وفاته  -

  )رئيسة ايسلندية(جادونري، فيجريس 
 أصبحت أول سيدة ترأس جمهورية أيسلندا -

30/6/1980  
  )فنانة مصورة مرصية(جاذبية رسى 

  11/10/1925 مولدها  -
  )مرصيةاديبة (جاذبية صدقى 

  22/12/2001 وفاتها  -
  )Garbo) (ممثلة امريكية(جاربو، جريتا 

  18/9/1905 مولدها  -
  )Gardner) (ممثلة امريكية(، افا جاردنر

  24/12/1922 مولدها  -
  25/1/1990 وفاتها  -

  )Garson) (ممثلة امريكية(جارسون، جرير 
  6/4/1996 وفاتها  -

) 20رـئـيس اـمـريىك رـقـم (، ـجـيمس جارفيـلـد
)Garfield(  

  2/7/1881 اغتياله -
ـه  ـرنىس مســلم(جــارودى، روجـي  )مفكــر ـف

)Garrodi(  
  17/7/1913 مولده  -
  2/7/1982 أشهر إسالمه  -
  15/6/2012 وفاته  -

جارودى   الـلـهجاب 
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  )Gassman) (ممثل ايطاىل(جاسامن، فيتوريو 
  1/9/1922 مولده  -

  الجاسوسية
 روسيا السوفيتية تسقط طائرة تجسس -

 الطيار األمريىك يقودها) U(أمريكية 
  1/5/1960فرانسيس هارى باور   

 بحارا بني 69 اختفاء غواصة إرسائيلية تحمل -
  23/1/1968جزيرة كريت وسواحل مرص  

" بيبلو " وقوع سفينة التجسس األمريكية-
)Pueblo(   ىف األرس ىف يد كوريا الشاملية

23/1/1968  
 البحرية املرصية تغرق سفينة تجسس -

  14/5/1970د بحرية الربدويل  إرسائيلية عن
) مغـنـى الـبـوب االـمـريىك(، مايـكـل جاكـسـون

)Jackson(  
  29/8/1958 مولده  -
  26/6/2009 وفاته  -

  )صحفية فلسطينية( جاكلني خورى
  21/4/1980 وفاتها  -

) اقتـصـادى اـمـريىك(، ـجـون كيـنـث جالربـيـث
)Galbreth(  

  15/10/1908 مولده  -
) ادـيــــب بريـطــــاىن(ـجــــالزورىث، ـجــــون 

)Galswarthy(  
  14/8/1867 مولده  -
  31/1/1933 وفاته  -

  

 ,GALLICO) (كاتـب امـريىك(، بـول جـاليكو
PAUL(  

  26/7/1897مولده   -
  
  
  
  

ـعـامل فـلـك (، ـجـاليىل ـبـن فينـشـنزيو ـجـاليليو
  )ايطاىل

 بدء محاكمة الكنيسة الكاثوليكية ىف روما -
  12/4/1633لعامل الفلك اإليطاىل جاليليو  

) رحاـلـة ومكتـشـف برتـغـاىل(ا ، فاـسـكو دجاـمـا
)Gama(  

 فاسكو داجاما يبحر بسفينة من لشبونة إىل -
  8/7/1497الهند  

 املكتشف فاسكو داجاما يتم دورته حول راس -
  22/11/1497الرجاء الصالح  

  1/3/1498 إكتشف فاسكو دا جاماموزمبيق  -
  24/12/1524 وفاته  -

ـب القصــص (، حبيــب جامــاىت صــحفى كاـت
  )رصىالتاريخية م

  18/2/1898 مولده  -
  21/7/1968 وفاته  -

  )جزر(جامايكا 
:  كريستوفر كولومبس يرسو بسفنه الثالث-

سانتا ماريا والبنتا والتيتا عند جزيرة جامايكا   
3/5/1494  

  جامبيا
  إستقالل جامبيا وانضاممها للكومنولث الربيطاىن- 

18/2/1965  
  23/7/1994 إنقالب عسكرى ىف جامبيا   -
 ىف حادث غرق العبارة السنغالية 1863قتل  م-

  26/9/2002قبالة سواحل جامبيا  " لوجوال"
   بريطانيا-جامعات ومعاهد عليا 

 جامعة أكسفورد اإلنجليزية تفتح أبوابها -
  29/4/1885للفتيات  

   الصني-جامعات ومعاهد عليا 
 إفتتاح أول جامعة إسالمية بالصني لتقديم -

)  مليون مسلم15 (دراسات إسالمية وعربية
5/8/1989  

جامعات  جاسامن
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   اليابان-جامعات ومعاهد عليا 
 جامعة سوكا اليابانية تهدى السيدة سوزان -

  15/3/1995مبارك أعىل شهاداتها  
  جامعة اسوان

  3/2/1984 بدء العمل ىف بناء الجامعة ىف أسوان   - 
  الجامعة االفريقية باالسكندرية

يقية   إختيار األسكندرية مقر للجامعة اإلفر-
7/2/1990  

  الجامعة األمريكية بالقاهرة
  21/7/1886أسيس الجامعة األمريكية بالقاهرة  ت- 
 بداية العمل ىف الجامعة األمريكية بالقاهرة   -

5/10/1920  
  الجامعة األمريكية ببريوت

  3/12/1866اح الجامعة األمريكية ىف بريوت  افتت- 
  جامعة الدول العربية

ندرية الذى مهد  توقيع بروتوكول اإلسك-
لتاسيس جامعة الدول العربية ىف 

1945/3/22   (7/10/1944  
 اجتامع ىف اإلسكندرية لوضع اسس جامعة -

  25/10/1944الدول العربية   
وقع ميثاق ( إنشاء جامعة الدول العربية -

 اإلنشاء سبع دول عربية مرص وسوريا والعراق
)  واألردن ولبنان والسعودية واليمن

22/3/1945  
 اتخذ مجلس جامعة الدول العربية ىف -

اجتامعه ىف عاليه قرارا بتقديم العتاد 
العسكرى اىل اهل فلسطني وتاليف لجنة 
عسكرية لتهيئة وتنظيم الدفاع عن عروبة 

  15/10/1947فلسطني  
 دول الجامعة العربية توقع إتفاقية الدفاع -

  13/4/1950املشرتك والتعاون االقتصادى   
  28/3/1953 م لجامعة الدول العربية ليبيا تنض- 
  19/1/1956 إنضامم السودان لجامعة الدول العربية - 
  
  

 إنضامم الكويت إىل جامعة الدول العربية -
16/7/1961  

  16/8/1962  الجزائر تنضم لجامعة الدول العربية- 
) األول( إنعقاد مؤمتر امللوك والرؤساء العرب -

هرة وحرضه مبقر جامعة الدول العربية بالقا(
  13/1/1964)   دولة13رؤساء 

 وقع مجلس الوحدة االقتصادية لجامعة الدول -
العربية إتفاقية السوق العربية املشرتكة  

13/8/1964  
 انضامم البحرين عضوا ىف جامعة الدول -

  11/9/1971العربية 
 قبول سلطنة عامن عضوا ىف جامعة الدول -

  7/10/1971العربية 
مارات العربية إىل جامعة  انضامم دولة اال-

  6/12/1971الدولة العربية  
 انتقال االمانة العامة للجامعة من القاهرة اىل -

تونس عقب توقيع مرص اتفاقية كامب ديفيد 
  )1979 (- 1977عام 

 مؤمتر القمة العرىب ىف الدار البيضاء يقرر -
عودة مرص لعضوية الجامعة العربية  

23/5/1989  
امة للجامعة العربية من  عودة األمانة الع-

  11/3/1990تونس للقاهرة  
 عودة جامعة الدول العربية من تونس اىل -

  31/10/1990القاهرة  
  الجامعة الزيتونية التونسية

ً الحكومة التونسية تصدر قرارا بان يكون -
جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم، وأن 

 كليات   5تسمى الجامعة الزيتونية وتصبح بها 
30/4/1956  

  جامعة سنجور باالسكندرية
 توقيع بروتوكول إنشاء جامعة سنجور -

  26/5/1990باألسكندرية 

جامعة  جامعات
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  الجامعة العربية
  لورد بالفور يفتتح الجامعة العربية بالقدس-

1/4/1925 
  جامعة القاهرة

 وضع حجر األساس لدار الجامعة األهلية -
التى بدأت ىف مبنى ) جامعة القاهرة(املرصية 

  3/1914 /30)  21/12/1908أجر منذ مست
 نقل مقر جامعة القاهرة من ميدان الفلىك إىل -

مدرسة املعلمني العليا باملنرية مطلة عىل 
  20/10/1924شارع قرص العينى 

مدرسة ( نقل مقر جامعة القاهرة من املنرية -
اىل رساى الزعفران بالعباسية  ) املعلمني العليا

28/10/1925  
معة القاهرة إىل مكانها الحاىل  نقل إدارة جا-

  12/1/1934بالجيزة  
 تحدث جامل عبد النارص ىف جامعة القاهرة -

عن املثقفني ووضعهم ىف املجتمع ومشاكلهم 
  25/4/1968ودورهم ىف الثورة  

 افتتح جامل عبدالنارص الجلسة األوىل من -
دورة االنعقاد األوىل للمؤمتر القومى لالتحاد 

ة االحتفاالت الكربى بجامعة االشرتاىك ىف قاع
  14/9/1968)   القاهرة

  الجامعة املرصية
قامت ( افتتاح الجامعة املرصية االهلية رسميا -

 فاطمة اسامعيل بالتربع إلنشاء الجامعة املرصية
وكان مقرها األول مببنى الجامعة األمريكية (

  21/12/1908)   بالقاهرة مبيدان التحرير
 مقر الجامعة -ية نقل مقر الجامعة املرص-

 الحاىل إىل فيال محمد - األمريكية بالقاهرة
)  الفلىك(صدقى باشا ىف ميدان األزهار 

16/2/1915  
  
  

  جامعة واشنطون
 الرئيس مبارك يحصل عىل الدكتوراة الفخرية -

من جامعة واشنطن تقدير الجهود ىف عملية 
  20/10/1997السالم وقضايا التنمية  

  )Janssen) (نىسفلىك فر(، بيري جانسن
  22/2/1824 مولده  -
  23/12/1907 وفاته  -

  )جزيرة(جاوة 
 بركان ثائر ىف جزيرة جاوة بأندونيسيا يودى -

  20/5/1919 ألف شخص  16بحياة 
 القوات اليابانية تبدأ غزوها لجزيرة جاوة -

بأندونيسيا أثناء الحرب العاملية الثانية 
28/2/1942  

جزيرة جاوة  إنعقاد مؤمتر باندونج ىف -
األندونيسية بدعوة من الزعيمني املرصى 

جامل عبد النارص والهندى جواهر الل نهرو  
24/4/1955  

  جائزة األمم املتحدة للسكان
 حسنى مبارك يفوز بجائزة األمم املتحدة -

ًللسكان لدورة الرائد محليا وإفريقيا ودوليا   ً ً
24/2/1994 

  جائزة اوجست  سرتيدبرج
جائزة ادبية جديدة باسم  خصصت السويد -

) اوجست سرتيدبرج(الكاتب السويدى الشهري 
الف كرونة الحسن عمل رواىئ يوزع 100قميتها 

  7/11/1989الف نسخة عىل االقل   10منه 
  جائزة االوسكار

 أمريكا تحتفل بالدورة األوىل لتوزيع جوائز -
أوسكار لألعامل السينامئية ىف هوليوود  

16/5/1929  

جائزة  الجامعة
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  تقدم والسالمجائزة ال
 منح الرئيس مبارك جائزة التقدم والسالم  -

2/3/1985  
  جائزة الدرع الذهبى االمريىك

أحمد زويل الحائز .  تسلم العاملان املرصيان د-
زاهى حواس . عىل جائزة نوبل ىف الكيمياء ود

تى المدير منطقة آثارالجيزة الدرع الذهبية 
  29/10/2000متنحها االكادميية األمريكية 

  

  جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية
 صدور قانون إنشاء جائزة الدولة ىف مرص -

  16/7/1953)  التقديرية والتشجيعية(
  جائزة سيمون بوليفار الدولية

 تسليم الدكتور ميالد حنا جائزة سيمون -
الدولية مبنظمة اليونسكو بباريس بوليفار 

19/10/1998  
  

  جائزة نوبل لالداب
ئية الربيطانية دوريس ليسنج  مولد الروا-

)Lessing ( الحاصلة عىل جائزة نوبل لألداب
2007   29/10/1919  

جائزة نوبل لالداب متنح للكاتب والفليسوف  -
  22/10/1964الفرنىس جان بول سارتر الذى رفضها  

 االديب املرصى نجيب محفوظ يفوز بجائزة -
منح الجائزة عن عملني متميزين (نوبل لآلداب 

 الثالثية وأوالد حارتنا ونص قرار اللجنة عىل هام
ان معظم معظم أعامل نجيب محفوظ كان لها 
تأثري جديد باالعتبار ومتكن من خلق فن رواىئ 

  13/10/1988عرىب  
 الرواىئ واالديب االملاىن جونرت جراس يفوز -

  30/9/1999بجائزة نوبل لالداب  
  
  
  

  جائزة نوبل للسالم
يىك الكيمياوى لينوس بأولنج  مولد العامل األمر-

حصل عىل جائزة نوبل مرتني ىف الكيمياء 
  Pauling  (28/2/1901( ونوبل للسالم

الحائزة عىل جائزة  )Teresa(  مولد االم ترييزا-
 27/8/1910   1976نوبل للسالم عام 

مؤسس ) Dunant(  وفاة هرنى دونانت-
الصليب االحمر الدوىل والحائز عىل جائزة 

 82هز  عن عمر ينا1901سالم ىف عام نوبل لل
  30/10/1910) 1828 مايو 8مولده (ًعاما 

السكرتري العام ) (Bunche(  وفاة رالف بانش-
املساعد لألمم املتحدة والحائز عىل جائزة 

  9/12/1971)  نوبل للسالم
 ميخائيل جورباتشوف أول رئيس دولة -

يحصل عىل جائزة نوبل للسالم عية شيو
15/10/1990  

 منح جائزة نوبل للسالم للزعيم الفلسطينى -
يارسعرفات ورئيس الوزارء االرسائيىل اسحق 
رابني ووزير الخارجية شيمون برييز  

14/10/1994  
 منح الرئيس الكورى الجنوىب كيم داى جونج -

 ىف اوسلو 2000جائزة نوبل للسالم لعام 
لجهوده ىف تحقيق املصالحة مع كوريا 

  13/10/2000الشاملية  
 إعالن فوز العاملى املرص الربادعى لرئاسة -

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجائزة نوبل 
  7/10/2005للسالم  

  جائزة نوبل للكيمياء
 مولد العامل األمريىك الكيمياوى لينوس بأولنج -

حصل عىل جائزة نوبل مرتني ىف الكيمياء 
 Pauling (28/2/1901( ونوبل للسالم

مياء السويرسى فالدميري بريلوج  وفاة عامل الكي-
 1975الحائز عىل جائزة نوبل للكيمياء عام 

)PRELOG (7/1/1998  

جائزة  جائزة
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أحمد زويل يتسلم جائزة .  العامل املرصى د-
  10/12/1999نوبل للكيمياء  

  )مغنى امريىك(جاى، مريفن 
  2/4/1984 وفاته  -

  جبال االلب
  10/2/1984 إنهيار جليدى ىف جبال األلب  -

  )شاعر فلسطينى(ابراهيم جربا جربا 
  13/12/1994 وفاته  -

ومؤسس جريدة  صحفى مرصى(جربائيل تقال 
  )االهرام

  6/7/1943)   عاما 53 عن( وفاته  -
  )اديب وشاعر لبناىن(جربان خليل جربان 

  6/1/1883 مولده  -
  4/1931 /4 وفاته  -

  )اسقف سوداىن(جربيل  واكو 
رطوم جربيل  السودان يسجن كبري أساقفة الخ-

  2/4/1998واكو 
  جبل ايفرست

 أول تحليق فوق قمة جبل إيفرست لطائرتني -
  3/4/1933بريطانيتني 

 أتم أول متسلقني لقمة أفرست أعىل قمة ىف -
إدموند هيالرى من نيوزيلندا و (العامل 

  29/5/1953) نوركاى تنزنج من نيبال
 وفاة اللورد هانت ساىل نيسيت أول من قاد -

لق قمة إيفرست أعىل قمة ىف العامل فريق لتس
  7/11/1998 عاما 88عن عمر يناهز 

  جبل طارق
 أسبانيا تتخىل عن مضيق جبل طارق لصالح -

بريطانيا، وتوقيع معاهدة أوتريخت التى 
  11/4/1713أنهت حرب الخالفة األسبانية 

  
  
  

" سيشل"نقل الزعيم سعد زغلول منفيا من  -
  16/8/1922إىل جبل طارق 

 يختار ىف استفتاء عام االرتباط سارق جبل ط-
بريطانيا عىل االنضامم السبانيا مع 

10/9/1967  
  جبل لبنان

  9/6/1861 تشكيل دولة جبل لبنان  -
  جبل املقطم

 انهيار جزء من جبل املقطم ىف القاهرة -
 102 منزال وقتلت 38وحطمت صخوره 

شخصا واصابت عدد كبري مبنطقة الدويقة  
6/9/2008  

  يساريوجبهة البل
 املغرب وجبهة بلييساريو يوفقان عىل خطة -

السالم التى إقرتحها األمني العام لألمم املتحدة  
30/8/1988 

  جبهة التحرير الفيتامية
 جامل عبد النارص يستقبل وفد جبهة تحرير -

  23/4/1969فيتنام  
  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

 جبهة التحرير الفلسطينية تخطف السفينة -
بعد اقالعها من " اكيىل الرو"يطالية اإل

  7/10/1985  اإلسكندرية
 إغتالت إرسائيل أبو عىل مصطفى األمني العام -

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني  
27/8/2001 

  جرائم الحرب
 اتهام الرئيس السوداىن عمر البشري بارتكاب -

جرائم حرب ىف دارفور واملحكمة الجنائية 
  14/7/2008يه  الدولية تطلب القبض عل

جرائم  جاى
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   إيطاليا-جرائم خطف 
 منظمة األولوية الحمراء ىف إيطاليا تخطف -

  16/3/1978رئيس وزرائها ألدو مورو  
  جرائم سياسية

 نجاة الرئيس املرصى محمد حسنى مبارك ىف -
محأولة اغتيال ىف أديس أبابا يوم الحرس 

 الجمهورى ىف مرص
26/6/1995  

  جرائم قتل
عامل املرصى هشام  القبض عىل رجل األ-

طلعت مصطفى بتهمة التحريض عىل مقتل 
 31/8/2008املطربة اللبنانية سوزان متيم  

  )اديب املاىن(جراس، جونرت 
  30/9/1999 يفوز بجائزة نوبل لالداب  -

ـارى  ـت، ـك ـل اـمـريىك(جراـن  ,Grant) (ممـث
Cary(  

  18/1/1904 مولده  -
  29/11/1986 وفاته  -

مؤـســس ـصــحفى مرصى و(جرـجــى زـيــدان 
  )الهالل

  14/12/1861 مولده  -
  21/7/1914 وفاته  -

ـريم  ـد الـك ـانوس، عـب ) مـسـترشق مـجـرى(جرـم
)Germanus(  

  6/11/1884 مولده  -
  7/11/1979 وفاته  -

) ســـــياىس روىس(جروميكـــــو، اندريـــــه 
)Gromyko(  

  6/7/1909 مولده  -
  
  
  
  

 حل أندريه جروميكو محل شبيلوف وزير -
  15/2/1957الخارجية السوفيتى   

 إقصاء الرئيس السوفيتى جروميكو من منصبه -
واختيار ميخائيل جورباتشوف رئيسا لالتحاد 

  1/10/1988السوفيتى   
  2/7/1989 وفاته  -

  )Greig) (موسيقار نرويجى(جريج، ادوارد 
  15/6/1843 مولده  -
  4/9/1907 وفاته  -

ـور  ـوارس فيكـت ـورى، ـه ـريىك(جريـج ـب اـم ) كاـت
)Gregoy(  

  10/4/1898 مولده  -
  )زعيم منظمة ايوكا القربصية(جريفاس 

  27/1/1974 وفاته  -
ــــرت  ــــز، روـب ــــاىن(جريـف ــــب بريـط ) ادـي

(GRAVES, ROBERT)     
  26/7/1895 مولده  -
  7/12/1985 وفاته  -

  )Greene) (كاتب بريطاىن(جرين، جراهام 
  2/10/1904 مولده  -

  جرينلند
 إنسحاب جرينلند من السوق األوربية -

  1/2/1985. املشرتكة
ـريننج، أرنـسـت  ـريىك(ـج ـف اـم ) ـصـحفى ومؤـل

)Gruening(  
 6/2/1887 مولده  -

ــــوود ــــرت جريـن ــــاىن(، واـل ــــب بريـط ) كاـت
)Greenwood(  

  17/12/1903 مولده  -

جرينوود  جرائم
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  الجزائر
 الرئيس الفرنىس ديجول يعلن موافقته عىل -

  5/2/1962إستقالل الجزائر  
 الجزائر تنضم لعضوية األمم املتحدة  -

8/10/1962  
   فرنسا-  عالقات -لجزائر ا

 6/7/1830 إحتالل فرنسا للجزائر  -
 السلطات الفرنسية تنـزل طائرة تحمل أحمد -

بن بيال قائد جيش التحرير الجزائرى وأربعة 
 ىف من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك قرب الجزائر

طريقهم اىل الرياض وتعتقلهم ىف باريس 
 22/10/1956ليظلوا محتجزين خمسة اعوام  

 البحرية الفرنسية تغريعىل السواحل الجزائرية -
وتستوىل عىل سفينة اتوس املحملة باسلحة 
من مرص إىل الثورة الجزائرية وفرنسا 

سفريها يف مرص وتتقدم لشكوي  تستدعي
مرص إيل مجلس األمن الدويل ة ضد جديد

23/10/1956  
 الرئيس الفرنىس ديجول يعلن موافقته عىل -

 5/2/1962 إستقالل الجزائر  
 إفتتاح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر بني -

فرنسا وأعضاء الحكومة الجزائرية املؤقتة  
20/5/1962  

التى أدت إىل إستقالل " إيفيان" بدء مفاوضات -
 7/3/1962الجزائر 
   املغرب- عالقات -الجزائر 

النهاء  الجزائر واملغرب يوقعان معاهدة السالم -
  30/10/1963بينهام  النزاع عىل الحدود 

  )معاهدة(جزر األزور 
إنتهاء إتفاقية جزر األزور املعقودة بني  -

 3/2/1974الواليات املتحدة والربتغال  
  
  
  
 

  جزر القمر
 عبدالرحمن رئيس جزر الـلـه اغتيال أحمد عبد-

  26/11/1989القمر 
  13/3/1990 محمد سعيد جوهر رئيسا لجزر القمر  - 
 القمر محمد تقى  وفاة رئيس جمهورية جزر-

)    عاما62عن عمر يناهز (عبد الكريم 
6/11/1998  

  )قناة فضائية تليفزيونية(الجزيرة مبارش مرص 
وقف ب املرصى  قضت محكمة القضاء اإلدارى-

بث وإغالق قنوات الجزيرة مبارش مرص 
وإلزام الحكومة بوقف بث هذه القناة 

3/9/2013  
  جرس املحبة البحرينى السعودى

 البحرين   - ىف جرس املحبة السعودية  العمل-
27/2/1983  

   اليابان-جسور 
 إفتتحت اليابان أول جرس معلق ىف العامل -

  5/4/1998ً  مرتا3911طوله 
  )رئيس سوداىن(جعفر النمريى 

 قيام ثورة السودان بقيادة جعفر منريى وتوليه -
  25/5/1969الحكم 

 اجتامع عبدالنارص بجعفر منريى رئيس -
  3/9/1969ن السودا

 : عقد عبدالنارص اجتامعا بالرؤساء العرب-
الرئيس السوداىن جعفر منريى والرئيس الليبى 

القذاىف والرئيس اللبناىن شارل حلو  معمر
واألمري صباح سامل أمريالكويت والباهى االدغم 
رئيس وزراء تونس لبحث املوقف املتدهورىف 

  21/9/1969االردن  

جعفر  الجزائر
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ني مرص ولبيبا  إعالن ميثاق طرابلس ب-
وقعة الرؤساء الثالثة جامل عبد (والسودان 

)  النارص وجعفر منريى ومعمر القذاىف
27/12/1969  

 الرئيس السوداىن األسبق جعفر منريى يحظر -
  12/2/1971الحزب الشيوعى  

 الرئيس السوداىن جعفر منريى يقىض عىل -
االنقالب الشيوعى ىف السودان ويعدم عددا 

  22/7/1971من زعامئه  
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداىن -

جعفر منريى يوقعان ميثاق التكامل السوداىن 
  12/10/1982املرصى  

 إنقالب عسكرى ىف السودان يطيح بالرئيس -
جعفر النمريى ويقوده سوار الذهب  

6/4/1985  
  الجالء الربيطاىن عن مرص

 استئناف مفاوضات الجالء بني الجانب املرصى -
سة جامل عبد النارص وبني الجانب برئا

 11/7/1954الربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج  
 اتفاق مرص وبريطانيا عىل جالء القوات -

 8/10/1954)   شهرا20خالل (الربيطانية 
 انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن مرص -

 ألف جندى بريطاىن عن منطقة 20ورحيل 
الثانية للجالء  القنال وبدء تنفيذ املرحلة 

18/2/1955 
  الجالء عن السويس

 جالء أخر الجنود اإلنجليز عن منطقة قناة -
  13/6/1956السويس  

) ســـياىس بريطـــاىن(جالدســـتون، ويليـــام 
)Gladstone(  

  29/12/1809 مولده  -
  19/5/1898 وفاته  -
  
  
  
  

  )اديب وصحفى مرصى(جالل الدين الحاممىص 
  1/7/1913 مولده  -
  20/1/1988 وفاته  -

  )لغوى ومؤرخ مرصى( جالل الدين السيوطى
  3/10/1445 مولده  -
  18/10/1505 وفاته  -

  )اقتصادى مرصى(جالل امني 
  23/1/1925 مولده  -

صحفى مرصى ورئـيس تحريـر (جالل دويدار 
  )جريدة األخبار

  22/4/1936 مولده  -
  )مخرج وممثل مرصى(جالل الرشقاوى 

  14/6/1934 مولده  -
كاـتـب ـصـحفى ـسـاخر وـضـابط (ـجـالل ـعـامر 

  )سابق بالقوات املسلحة
  7/1952/ مولده   -
  12/2/2012 مولده  -

  )اذاعى مرصى(جالل معوض 
  1/1/1930 مولده  -
  5/3/1997 وفاته  -

ـاجوت  ـون ـب ـوب، ـج ـكرى (جـل ـياىس وعـس ـس
  )Glubb) (بريطاىن

 إستغناء امللك حسني عن خدمات الفريق -
  جلوب رئيس أركان حرب الجيش األردىن

2/3/1956  
  )شاعرة مرصية(جليلة رضا 

  31/12/1915مولدها   -

لةجلي  الجالء
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  )Glinka) (موسيقار روىس(جلينكا، ميخائيل 
  2/6/1803 مولده  -
  2/2/1857 وفاته  -

  جامعة ابوللو
برئاسة   عقد الجلسة األوىل لجامعة ابوللو مبرص-

  10/10/1932امري الشعراء أحمد شوقى 
ـزايم  ـو الـع ـد الطــب ا(جــامل اـب ـنفىس راـئ ـل

  )املرصى
  5/12/1999 وفاته  -

  )كاتب االطفال املرصى(جامل ابو ريه 
  10/8/1984 وفاته  -

مؤرخ واستاذ الجغرافيـا (جامل الدين الشيال 
  )املرصى

  27/6/1911 مولده  -
  2/11/1967 وفاته  -

  )عامل فلك مرصى(جامل الدين الفندى 
  26/6/1998 وفاته  -

واسـتاذ دكتـور مرصى (جامل الدين محمـود 
  )الرشيعة اإلسالمية

  19/10/1930 مولده  -
عـامل مرصى ومـن رواد (جامل الـدين مختـار 

ـة  ـة العربـي ـيس االكادميـي ـة رـئ ـوم البحرـي العـل
  )للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

  29/10/1928 مولده  -
صـحفى مرصى ورئـيس تحريـر (جامل بدوى 
  )الوفد األسبق

  12/2/1934 مولده  -
  31/12/2007 وفاته  -

  )مؤرخ عسكرى مرصى(جامل حامد 
  10/5/1921مولده   -

  
  
  

  عامل (دان ــحمال ـجم
  رى ــا املصــرافيــ الجغ

  ومؤلف كتاب شخصية 
   - 1928 /4/2() رــمص
17/4 /1993 (  

  .  املرصينيأحد أعالم الجغرافيا
، ه بالكامل جامل محمود صالح حمداناسم -

  ولد يف قرية ناي مبحافظة القليوبية
  4/2/1928 مولده  -
  مع أن ما كتبه جامل حمدان قد نال : كتاباته-

بعد وفاته بعضا من االهتامم الذي يستحقه، 
إال أن املهتمني بفكر جامل حمدان صبوا 
جهدهم عىل رشح وتوضيح عبقريته 
الجغرافية، متجاهلني يف ذلك أملع ما يف فكر 
حمدان، وهو قدرته عىل التفكري االسرتاتيجي 

لدية اال رؤية حيث مل تكن الجغرافيا 
اسرتاتيجية متكاملة للمقومات الكلية لكل 
تكوين جغرايف وبرشى وحضاري ورؤية 
للتكوينات وعوامل قوتها وضعفها، وهو مل 
يتوقف عند تحليل األحداث اآلنية أو 
الظواهر الجزئية، وإمنا سعى إىل وضعها يف 
. سياق أعم وأشمل وذو بعد مستقبيل أيضا

اين مثل أنداده من عولذا فان جامل حمدان، 
 يف العامل، من عدم كبار املفكرين االسرتاتيجيني

قدرة املجتمع املحيط بهم عىل استيعاب ما 
ينتجونه، إذ انه غالبا ما يكون رؤية سابقة 
لعرصها بسنوات، وهنا يصبح عنرص الزمن 
هو الفيصل للحكم عىل مدى عبقرية هؤالء 

  .االسرتاتيجيون
يار الزمني عىل فكر وإذا ما طبقنا هذا املع - 

جامل حمدان، نفاجأ بان هذا االسرتاتيجي كان 
ميتلك قدرة ثاقبة عىل استرشاف املستقبل 
  متسلحا يف ذلك بفهم عميق لحقائق التاريخ 

  

جامل  جلينكا
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ووعي متميز بوقائع الحارض، ففي عقد 
الستينات، وبينام كان االتحاد السوفيتي يف 

جده، والزحف الشيوعي األحمر يثبت أوج م
أقدامها شامال وجنوبا، أدرك جامل حمدان 
ببصريته الثاقبة أن تفكك الكتلة الرشقية واقع 

م، فإذا الذي تنبأ 1968ال محالة، وكان ذلك يف 
به يتحقق بعد إحدى وعرشين سنة، 

، حيث وقع الزلزال 1989وبالتحديد يف عام 
 وانتهى األمر الذي هز أركان أوروبا الرشقية،

بانهيار الكتلة الرشقية، ثم تفكك وانهيار 
وهو . م1991االتحاد السوفيتي نفسه عام 

  خريج مدرسة التوفيقية الثانوية بنني
رؤيته املستقبلية اإلسرتاتيجية هذه القدرة  -

عىل استرشاف املستقبل تبدو واضحة أيضا، 
يف توقع جامل حمدان لسعي الغرب لخلق 

 الحضارات من أجل حشد رصاع مزعوم بني
أكرب عدد من الحلفاء ضد العامل اإلسالمي، 

بعد سقوط الشيوعية  " حيث أكد انه 
وزوال االتحاد السوفيتي، أصبح العامل 
اإلسالمي هو املرشح الجديد كعدو الغرب 

 الجديد هو أن  .  وإىل هنا ال جديد . الجديد
الغرب سوف يستدرج خلفاء اإللحاد 

ّفه ليكون جبهة مشرتكة والشيوعية إىل ص
ضد العامل اإلسالمي واإلسالم، باعتبارهم 
العدو املشرتك لالثنني، بل لن يجد الغرب 
مشقة يف هذا، ولن يحتاج األمر إىل 

 سيأيت الرشق الشيوعي القديم  : استدراج
ليلقي بنفسه يف معسكر الغرب املوحد ضد 

، وهو ما تحقق " اإلسالم والعامل اإلسالمي
حيث وضع صموئيل هنتنجتون يف بالفعل، 
الخطوط " صدام الحضارات " كتابه 

الفكرية العريضة لهذا الحلف، فيام يخوض 
املحافظون الجدد يف البيت األبيض غامر 
معاركه الفعلية، يف إطار ما بات يعرف 
بالحرب عىل اإلرهاب، والتي ال تخرج عن 

  من. كونها ستارا لحرب شاملة عىل اإلسالم
   

ستقبلية التي طرحها جامل حمدان، الرؤى امل
وتبدو يف طريقها إىل التحقق، تلك النبوءة 
الخاصة بانهيار الواليات املتحدة، حيث كتب 

أصبح  : "حمدان يف بداية التسعينيات يقول
ًمن الواضح متاما أن العامل كله وأمريكا 
ًيتبادالن الحقد والكراهية علنا، والعامل الذي 

ر بفارغ الصرب لحظة ال يخفي كرهه لها ينتظ
الشامتة العظمى فيها حني تسقط وتتدحرج، 
وعندئذ ستترصف أمريكا ضد العامل كالحيوان 

لقد صار بني  " " ، ومىض مضيفا " الكارس الجريح
 أمريكا اآلن يف حالة  " تار بايت " أمريكاوالعامل 

 سعار سيايس مجنون، شبه جنون  " سعار قوة " 
ً تسجل مزيدا من القوة، وجنون العظمة وقد

االنتصارات العسكرية، يف مناطق مختلفة من 
العامل عرب السنوات القادمة، ولكن هذا 

يلفت  ".  السعار سيكون مقتلها يف النهاية
الواليات املتحدة تصارع اآلن  "حمدان إىل ان 

للبقاء عىل القمة، ولكن االنحدار ألقدامها 
ٍسار وصارم واالنكشاف العام تم، االنزال ق ٍ

ًالنهايئ قريب جدا يف انتظار أي رضبة من 
.   "  أوروبا، أملانيا، اليابان-املنافسني الجدد 

أن ما كان يقال عن أملانيا واليابان "وتوقع 
ًاسرتاتيجيا سيقال عن أمريكا قريبا، ولكن  ً
باملعكوس، فأملانيا واليابان عمالق اقتصادي 

 بينام تتحول أمريكا - كام قيل - وقزم سيايس 
   " ًتدريجيا إىل عمالق سيايس وقزم اقتصادي
 -وتلك الرؤية تبدو يف طريقها إىل التحقق 

 وتدل عىل ذلك اآلالف من حاالت - ولو ببطء 
اإلفالس والركود الذي يعاين من االقتصاد 
األمرييك، مقابل منو اقتصادي متسارع لالتحاد 
األورويب واليابان، ومل تكن مفاجأة ان العملة 

حققت معدالت " اليورو"ة املوحدة األوروبي
  .قياسية مقابل الدوالر األمرييك يف فرتة وجيزة

جامل  جامل
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من االسترشاقات املهمة التي تضمنتها أوراق  -
بعودة اإلسالم  جامل حمدان، تلك املتعلقة 

يبدو يل أن  " ليقود من جديد، حيث يقول 
عودة اإلسالم أصبحت حقيقة واقعة يف أكرث 
ًمن مكان، عودة اإلسالم حقيقة ودالة جدا 

يف الوقت "لفت إىل انه ، وي " تحت ناظرينا
  ًنفسه يبدو أن ديناميات اإلسالم تختلف متاما،

ًفقدميا كان اإلسالم يتقلص يف تراجع نحو 
الجنوب يف جبهته األوربية وجنوب جبهته 
اإلفريقية، اآلن هناك عودة اإلسالم يف أوروبا 
خاصة يف طرفيها أسبانيا وآسيا الوسطى، 

  .  " أوروباإضافة إىل هجرة املسلمني إىل قلب 
وحتى فيام يتعلق بنظرة جامل حمدان إىل 
علم الجغرافيا، الذي منحه عمره كله اال قليال، 
نجد انه شكل مبفرده مدرسة راقية يف التفكري 
االسرتاتيجي املنظم، مزج فيها بطريقة غري 
مسبوقة ما بني علم الجغرافيا، الذي ال يتعدى 

يس، البعض نطاق املوقع والتضارمفهومه لدى 
 واالقتصاد والسياسة، ليخرج لنا وعلوم التاريخ

وأوضح ". جغرافيا الحياة"مكونا جديدا اسامه 
شخصية "حمدان يف مقدمة كتابه املوسوعي 

: ، املقصود بتلك الجغرافيا موضحا أنها"مرص
علم مبادتها، وفن مبعالجتها، وفلسفة "

وهذا الرؤية ثالثية األبعاد يف .. بنظراتها
الظاهرة الجغرافية تنقل عامل التعاطي مع 

الجغرافيا من مرحلة املعرفة إىل مرحلة 
التفكري، ومن جغرافية الحقائق املرصوصة إىل 

  .جغرافية األفكار الرفيعة
 79 كتاب و29ترك جامل حمدان :  مؤلفاته-

بحث ومقالة، أشهرها كتاب شخصية مرص 
 .دراسة يف عبقرية املكان، ومات ومل يتزوج

 :بية التي نرشت باللغة العربيةمؤلفاته العر
 1958دراسات يف العامل العريب، القاهرة،  •
 1958أمناط من البيئات، القاهرة،  •
 

 1958دراسة يف جغرافيا املدن، القاهرة،  •
 1964املدينة العربية، القاهرة،  •
 1964برتول العرب، القاهرة،  •
االستعامر والتحرير يف العامل العريب، القاهرة،  •

1964 
 1967ًانرثوبولوجيا، كتاب الهالل، اليهود  •
 1967شخصية مرص، كتاب الهالل،  •
اسرتاتيجية الالستعامر والتحرير، القاهرة،  •

1968 
لديزموند ستيوارت، ) القاهرة(مقدمة كتاب  •

 1969ترجمة يحيى حقي، 
 1971العامل اإلسالمي املعارص، القاهرة  •
بني أوروبا وآسيا، دراسة يف النظائر الجغرافية،  •

 1972هرة، القا
الجمهورية العربية الليبية، دراسة يف الجغرافيا  •

 1973السياسية، القاهرة، 
 أكتوبر يف االسرتاتيجية العاملية، القاهرة، 6 •

1974 
 1975قناة السويس، القاهرة،  •
 1975أفريقيا الجديدة، القاهرة،  •
 دراسة يف عبقرية - شخصية مرص (موسوعة  •

 1984 - 1975 أجزاء، القاهرة، 4) املكان
  :مؤلفاته وبحوثه املنشورة باللغة اإلنجليزية

• Population of the Nile Mid - Delta, 
past and present, Reading University, 
June 1953 

• Khartum : study of a city, Geog. 
Review, 1956 

• Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 
1960 

• Evolution of irrigation agriculture in 
Egypt, in : A history of land use arid 
regions, ed. L. Dublet Stamp, Unesco, 
Paris, 1961 

• Egypt, the land and the people, in: 
Guide book to geology, 1962 
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• Pattern of medival urbanism in arab 
world, Geog. Review, April 1962 

• Political map of the new Africa, 
Geog. Review, October 1963 

• The four dimensions of Egypt 
 جائزة الدولة التقديرية يف : الجوائز والتكريم-

  مرص- م1986العلوم االجتامعية سنة 
  الكويت-م 1992    جائزة التقدم العلمي سنة 

لوم     جائزة الدول التشجيعية يف الع
  مرص- م1959االجتامعية عام 

    وسام العلوم من الطبقة األوىل عن كتاب 
  .م1988عام " شخصية مرص"

  عرث عىل جثته والنصف األسفل منها : وفاته-
ًمحروقا، واعتقد الجميع أنه مات متأثرا  ً

يوسف الجندى مفتش . بالحروق، ولكن د
الصحة بالجيزة أثبت يف تقريره أن الفقيد مل 

ًختنقا بالغاز، كام أن الحروق ليست ميت م
ًسببا يف وفاته، ألنها مل تصل لدرجة أحداث 

  .الوفاة
حمدان اختفاء .اكتشف املقربون من د

مسودات بعض الكتب التي كان بصدد 
االنتهاء من تأليفها، وعىل رأسها كتابة عن 
اليهودية والصهيونية، مع العلم أن النار التي 

. كتب وأوراق داندلعت يف الشقة مل تصل ل
حمدان، مام يعني اختفاء هذه املسودات 
بفعل فاعل وحتى هذه اللحظة مل يعلم أحد 
سبب الوفاة وال اين اختفت مسودات الكتب 

  .التي كانت تتحدث عن اليهود
ّوقد فجر رئيس املخابرات السابق أمني 
هويدي مفاجأة من العيار الثقيل، حول 

 وأكد الكيفية التي مات بها جامل حمدان،
هويدى أن لديه ما يثبت أن املوساد 

  اإلرسائييل هو الذي قتل حمدان
  17/4/1993وفاته   -

  

  )فنان  مرصى(جامل السجينى 
  7/1/1917 مولده  -
 22/11/1977 وفاته  -

 )موسيقار مرصى(جامل سالمة 
   مولد املوسيقار جامل سالمة-
5/10/1945 

اعالمـى مرصى ورئـيس قنـاة (جامل الشـاعر 
  )ل الثقافيةالني

  25/8/1956 مولده  -
  )موسيقار مرصى(جامل عبد الرحيم 

  25/11/1924 مولده  -
  1/11/1988 وفاته  -

ـدالنارص  ـرئيس (ـجـامل عـب اـل
  )املرصىوالزعيم 

  15/1/1918 مولده  -
   يوليو 23 قيام ثورة -
 7.20إذاعة أول بيان للثورة (

     صباحا، جامل عبدالنارص ومحمد نجيب              
  23/7/1952)  يطوفان بالسيارة ىف أنحاء القاهرة

 أعلن جامل عبد النارص ىف مؤمتر شعبى بشبني -
الكوم رضورة إنهاء اإلستعامر ورفع شعار 

عىل اإلستعامر ان يحمل عصاه عىل كتفه "
ويرحل أو يقاتل حتى املوت دفاعا عن بقائه 

23/2/1953  
  خطاب جامل عبد النارص ىف إفتتاح مؤمتر-

رؤساء الجيوش العربية عن ميثاق الضامن 
 15/8/1953اإلجتامعى للسالم   

 مجلس قيادة الثورة املرصى يعفى محمد -
نجيب من رئاسة الجمهورية ويعني جامل 
ًعبدالنارص رئيسا ملجلس قيادة الثورة ورئيسا  ً

  24/2/1954ملجلس الوزراء
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  جامل عبد النارص يؤلف وزارته الثانية ىف مرص- 
25/2/1954  

   جامل عبد النارص يؤلف وزارة الثالثة ىف مرص- 
17/4/1954  

  استئناف مفاوضات الجالء بني الجانب املرصى- 
برئاسة جامل عبد النارص وبني الجانب 

  11/7/1954الربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج  
 رفع جامل عبد النارص العلم املرصى فوق -

بعد معسكر الشلوفة مبنطقة القناة ألول مرة 
 عام من الكفاح ضد اإلحتالل الربيطاىن  73
22/3/1955  

  29/3/1955 جامل عبد النارص يزور غزة  -
 زيارة الرئيس جامل عبد النارص للهند  -

12/4/1955  
 زيارة عبد النارص ألندونيسيا لحضور إجتامع -

  17/4/1955مؤمتر باندونج  
 إجتامع جامل عبد النارص بشواى الى رئيس -

أثناء إنعقاد مؤمتر (صني الشعبية وزراء ال
  23/4/1955)  باندونج

 إنعقاد مؤمتر باندونج ىف جزيرة جاوة -
األندونيسية بدعوة من الزعيمني املرصى 

جامل عبد النارص والهندى جواهر الل نهرو  
24/4/1955  

ً غادر جامل عبد النارص جاكارتا قاصدا -
نيودلهى بالهند وصاحبه البانديت نهرو 

 الهندى واونو رئيس وزراء بورما الرئيس
  29/4/1955واستمرت الزيارة إىل 

27/4/1955  
  زيارة نهرو ملرص واجتامعه بجامل عبدالنارص- 

  11/7/1955وصدور بيان مشرتك عن محادثاتهام  
 زيارة أحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا ملرص -

  19/7/1955  وإجتامعه بجامل عبد النارص
 

رئيس جامل عبدالنارص  ترصيح مشرتك بني ال-
والرئيس اليوغسالىف تيتو يؤيدان فيه مذهب 

  6/1/1956التعايش السلمى  
 إجتامع جامل عبدالنارص بيوجني بالك -

وزيرالبنك الدوىل لإلنشاء والتعمري إلستئناف 
مباحثات مرشوع السد العاىل التى بدأت 

  28/1/1956بواشنطن  
انا  وقع جامل عبد النارص وزعامء العرب بي-

مشرتكا أعلنوا فيه رفض األحالف األجنبية 
والتمسك بحقوق عرب فلسطني كاملة وتأييد 

األردن ومساندته ضد أى عدوان إرسائيىل  
12/3/1956  

 زار جامل عبد النارص اململكة العربية -
 بشان اإلتفاق 22 ابريل 20السعودية من 

الثالىث بني مرص والسعودية واليمن  
20/4/1956  

عيد (لقوات الربيطانية النهاىئ عن مرص  جالء ا-
رفع جامل عبدالنارص العلم املرصى ) (الجالء

  18/6/1956)  عىل أرض القنال
 إستفتاء الشعب ىف مرص إلنتخاب رئيس -

إنتخاب جامل عبد النارص رئيس (الجمهورية 
 واملوافقة عىل الدستور -لجمهورية مرص 

 وتوىل عبد النارص رئاسة الوزارء إىب جانب
  23/6/1956رئاسة الجمهورية  

 زار جامل عبد النارص يوغوسالفيا وعقد -
إجتامعا ىف بريوىن بني جامل وتيتو ونهرو 

  20/7/1956وأستمرت الزيارة إىل 
12/7/1956  

 إجتامع عبد النارص وتيتو ونهرو ىف مؤمتر -
  20/7/1956بريوىن 

 أصدر جامل عبد النارص قرارا بإنشاء جيش -
 18شباب واملتطوعني من سن التحرير من ال

  9/8/1956 سنة  50إىل 
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 زيارة عبدالنارص للسعودية لحضور مؤمتر -
) عبدالنارص، القونىل، سعود(االقطاب العرب 

  22/9/1956وقد تم االجتامع ىف الدمام  
 خطاب جامل عبد النارص باالزهر اثناء -

العدوان الثالىث عىل مرص وإعالنه اننا سنقاتل 
  2/11/1956 ولن نستسلم 

 اعلن جامل عبدالنارص ىف الجامع االزهر اثناء -
العدوان الثالىث عىل مرص ان االستعامريني 
فرضوا علينا القتال ولكن لن يفرضوا علينا 

  9/11/1956االستسالم  
 - عبدالنارص ( مؤمتر قمة عرىب مصغر بالقاهرة -

يصدر ميثاق )  صربى العسىل- حسني -سعود 
  19/1/1957التضامن العرىب  

 وصول جواهر الل نهرو ىف زيارة إىل القاهرة -
 10/7/1957ومباحثات مع جامل عبد النارص  

 اعلن جامل عبد النارص ىف خطابة ىف مؤمتر -
التعاون قيام املجتمع االشرتاىك التعاوىن ىف 

  5/12/1957مرص  
 وصول جورج بروان وزير الدفاع الربيطاىن إىل -

رئيس جامل عبد القاهرة واجتامعه مع ال
النارص لبحث العالقات الربيطانية املرصية  

6/1/1958  
 إعلن شكرى القوتىل ترشيح جامل عبد النارص -

  2/2/1958لرئاسة الجمهورية العربية  
ً إمتام الوحدة بني مرص وسوريا رسميا وإنتخاب -

ًعبد النارص رئيسا للجمهورية العربية املتحدة  
22/2/1958  

  تشكيل أول وزارة للجمهورية أعلن عبدالنارص- 
العربية املتحدة وأحتفظ مبنصب رئيس 

  6/3/1958الوزراء 
  7/4/1958 عبد النارص يؤلف وزارته الخامسة -
  
  

 زيارة عبد النارص لإلتحاد السوفيتى وإجتامعة -
بنيكتا خروشوف وأستمرت الزيارة حتى 

 زار فيها جمهوريات السوفيت  16/5/1958
28/4/1958  

 القاهرة كوامى نكروما رئيس وزراء  وصل إىل-
غانا وتباحث مع جامل عبد النارص ىف املسائل 

  15/6/1958التى تهم البلدين 
 عبد النارص يزور يوغسالفيا ويجتمع بتيتو -

28/6/1958  
 قام جامل عبد النارص بزيارة اإلتحاد السوفيتى -

زيارة مفاجئة إثر إنتهاء رحلته إىل يوغوسالفيا  
17/7/1958  

 زار جامل عبد النارص سوريا للمرة الثانية  -
18/7/1958  

 بدء مؤمتر قمة دمشق بني جامل عبد النارص -
  19/7/1958 وعارف ينتهى بتوقيع إتفاق تعاون

 إفتتح جامل عبدالنارص مصنع الحديد -
  27/7/1958والصلب بحلوان ىف مرص  

 إجتمع جامل عبد النارص بروبرت مورىف -
خاص بالرشق األوسط مبعوث أيزنهاور ال

ولت املباحثات نوايا إرسائيل تجاه الضفة اوتن
  12/8/1958الغربية لألردن  

 افتتح الرئيس جامل عبدالنارص مصانع -
الذخرية الثقيلة وأعلن ان املصانع الحربية 

  4/9/1958قضت عىل احتكار السالح  
 تشكيل وزارة جديدة برئاسة جامل عبد -

  7/10/1958النارص 
عبد النارص يلقى خطابا بورسعيد يقول  جامل -

فيه اننا نريد تحويل افراد الشعب إىل مالك 
ىف دولة تعاونية ولن نقبل تحكم راس االقطاع  

23/12/1958  
 وصول داج همرشولد سكرتري األمم املتحدة -

إىل القاهرة واجتامعه بجامل عبدالنارص  
4/1/1959  
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راء  وصول السنيور امنتورى فانفاىن رئيس وز-
ايطاليا واجتمع بجامل عبدالنارص وبحثا 

  6/1/1959إمكان التعاون  
 وصل إىل القاهرة كوامى نكروما رئيس وزراء -

غانا واجتمع بجامل عبد النارص وأيد الطرفان 
سياسة الحياد االيجاىب وعدم اإلنحياز  

9/1/1959  
 زيارة جامل عبد النارص وبصحبته الرئيس -

  22/2/1959شق  اليوغسالىف تيتو إىل دم
 الرئيس السوفيتى خروشوف ينتقد سياسة عبدالنارص - 

  16/3/1959تجاه الشيوعيني ىف مرص  
 لقاء جامل عبد النارص بفؤاد شهاب ىف منطقة -

وادى الحرير عىل الحدود السورية اللبنانية  
26/3/1959  

 أرىس جامل عبدالنارص حجر األساس ملؤسسة -
  24/7/1959التأمينات اإلجتامعية  

 مباحثات بني جامل عبدالنارص ونوردوم -
ىف القاهرة  ) رئيس دولة كمبوديا(سيهانوك 

10/11/1959  
 وضع الرئيس جامل عبد النارص حجر األساس -

للسد العاىل ىف أسوان وأعطى إشارة البدء ىف 
شارك ىف االحتفال شكرى القوتىل (املرشوع 

  9/1/1960)  وامللك محمد الخامس 
يس جامل عبد النارص الرشارة األوىل  أطلق الرئ-

من محطة توليد كهرباء خزان أسوان  
10/1/1960  

إنتهت الزياة ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا -
  14/2/1960)  19/3/1960ىف 

 بدء جامل عبد النارص زيارة للهند وأجتمع -
  10/4/1960بنهرو وأستمرت الزيارة حتى 

28/3/1960  
بد النارص إىل باكستان  زيارة رسمية لجامل ع-

  10/4/1960وإجتامعه بالرئيس أيوب خان  
  
  
  

 وجه جامل عبد النارص ونهرو نداء لقادة -
  19/5/1960العامل وشعوبه من أجل السالم  

  7/6/1960  زيارة عبدالنارص لليونان   -
 زيارة جامل عبد النارص إىل يوغوسالفيا للمرة -

ستمرت الثانية وإجراء مباحثات ىف بريوىن وأ
  13/6/1960  24/6/1960الزيارة حتى 

 أول إجتامع بني جامل عبد النارص وإبراهيم -
  21/7/1960عبود الرئيس السوداىن  

 إفتتح جامل عبدالنارص بالقاهرة أكرب كلية -
للطريان وأكرب أستاد رياىض ىف الرشق األوسط  

24/7/1960  
 جامل عبدالنارص وبابا الكرازة املرقسية شنودة -

ثاىن يضعان حجر األساس للكاتدرائية ال
  24/7/1960املرقسية الجديد  

  تقرر ان يراس جامل عبدالنارص وفد الجمهورية- 
العربية املتحدة دورة الجمعية العامة لالمم 

  11/9/1960املتحدة  
 طار جامل عبدالنارص اىل نيويورك لحضور -

  23/9/1960اجتامعات األمم املتحدة  
 لتيتو وخروشوف ونكروما  مقابلة عبدالنارص-

  24/9/1960ىف اثناء وجودهم بنيويورك  
 لقاء جامل عبدالنارص وفيديل كاسرتو رئيس -

  25/9/1960)  ىف نيويورك(كوبا 
 حرض جامل عبدالنارص أول اجتامع للجمعية -

العامة لالمم املتحدة بنيويورك ، وعقد 
اجتامعا مع رشى نهرو رئيس وزراء الهند 

يس االمريىك ايزنهاور وتيتو واجتمع بالرئ
  26/9/1960وامللك الحسن   

 جامل عبدالنارص يلقى خطابا ىف الجمعية -
العامة لالمم املتحدة يوجه فيه نداء اىل 
الرئيس ايزنهاور وخروشوف للسالم والقضاء 

  27/9/1960عىل االسلحة النووية   
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شوف ىف رو اجتامع عبد النارص للمرة الثالثة بخ-
ثناء اجتامعات الجمعية العامة نيويورك ا

  2/10/1960لالمم املتحدة 
 وصول ايوب خان رئيس باكستان إىل القاهرة -

  5/11/1960واجتامعه بعبد النارص   
 زيارة جامل عبد النارص للخرطوم واجتامعه -

  15/11/1960 بالرئيس السوداىن إبراهيم عبود
جامل ( مؤمتر أقطاب أفريقيا ىف الدار البيضاء -

 ، نكروما، محمد الخامس،د النارصعب
  4/1/1961يناير   7 -4من )  كيتا،سيكتورى

 دعا جامل عبدالنارص مجلس األمة لوضع -
  23/1/1961الدستور 

إستمرت ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا -
  20/2/1961)  9/3/1991حتى 

 إجتامع عبد النارص بالبانديت نهرو بالقاهرة  -
19/3/1961  

إفتتحه (مؤمتر الشعوب اإلفريقية بالقاهرة  -
  25/3/1961)  الرئيس جامل عبد النارص

 إفتتاح مرشوع الصوت والضوء ىف الهرم -
إفتتحه جامل عبد النارص وكان مع وىل عهد (

  13/4/1961)  اليونان األمري قسطنطني
 استقبل جامل عبد النارص تيتو ىف األسكندرية  -

17/4/1961  
عبد النارص أحمد سيكتورى  إستقبل جامل -

رئيس جمهورية غينيا وأجتمع به ىف القاهرة  
8/5/1961  

س  إستقبال جامل عبدالنارص لألسقف مكاريو-
  3/6/1961رئيس قربص لدى زيارته للقاهرة 

 إنعقاد مؤمتر رؤساء الدول غري املنحازة ىف -
  31/8/1961 بلجراد بحضور جامل عبد النارص

تفاصيل الحركة  جامل عبدالنارص يعلن -
  29/9/1961االنفصالية ىف سوريا 

  
  
  

 اجتامع الرئيس جامل عبد النارص مع تيتو ىف -
القاهرة لدراسة تطورات املوقف الدوىل منذ 

  17/11/1961انتهاء مؤمتر بلجراد 
إىل ) رائد الفضاء السوفيتى( وصول جاجارين -

  29/1/1962قاهرة ومقابلته لجامل عبدالنارص ال
إىل األسكندرية واستقبله جامل  وصول تيتو -

  4/2/1962عبد النارص 
 إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهرة زعامء -

  31/3/1962الجزائر بن بيال ورفاقه  
 إستقبل جامل عبد النارص عبد الحميد الرساج -

بعد أن هرب من سجن املزة بسوريا  
13/5/1962  

وقدمه ) ىف مرص( صدور امليثاق الوطنى -
ل عبد النارص إىل املؤمتر الوطنى  الرئيس جام

21/5/1962  
 إفتتاح جامل عبد النارص مؤمتر دول الدار -

  15/6/1962البيضاء ىف القاهرة  
 أعلن الرئيس جامل عبدالنارص مجانية التعليم -

  26/7/1962ىف جميع مراحله  
 أعلن جامل عبدالنارص ميثاق العمل الوطنى -

بية وقد وافق أمام املؤمتر الوطنى للقوى الشع
  30/7/1962املؤمتر عليه باإلجامع  

 أعطى عبد النارص إشارة البدء ىف بناء السد -
9/1/1963  

 بدأ جامل عبد النارص زيارته األوىل للجزائر -
  4/5/1963) 63/ 5/ 8لزيارة حتى وأستمرت ا(

 زار جامل عبد النارص يوغوسالفيا للمرة -
يس تيتو  الرابعة وعقد بها اإلجتامعات مع الرئ

12/5/1963  
 إجتامع جامل عبد النارص بالقاهرة بأحمد بن -

  18/5/1963بيال ألول مرة بعد إنتخابه  
) يوم إفريقيا( قيام منظمة الوحدة اإلفريقية -

 دولة إفريقيا تعلن قيام املنظمة ىف مؤمتر 30(
  إجتامع الرئيس جامل عبدالنارص) بأديس أبابا
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يقيا أثناء بزعامء حركات التحرير ىف إفر
وجوده ىف أديس أبابا إلنعقاد مؤمتر أقطاب 

  25/5/1963إفريقيا  
 السالل الـلـه إجتامع الرئيس عبدالنارص بعبد-

  30/5/1963ىف القاهرة  
 زيارة شواين الى رئيس وزراء الصني ملرص -

استمرت (واجرت محادثات جامل عبد النارص 
  14/12/1963  22/12/1963الزيارة حتى 

  23/4/1964ة عبد النارص لليمن ألول مرة   زيار-
 زار عبد النارص مع خرشوف السد العاىل ىف -

اإلحتفال بتحويل مياه نهر النيل من مجراه  
13/5/1964  

 إفتتاح جامل عبدالنارص ملؤمتر القمة اإلفريقى -
  17/7/1964الثاىن بالقاهرة   

 استقبل جامل عبد النارص األسقف مكاريوس -
  28/8/1964األسكندرية  رئيس قربص ب

 اجتامع عبدالنارص بامني الحافظ رئيس مجلس -
الرياسة السورى وذلك اثناء انعقاد مؤمتر 

  7/9/1964القمة العرىب باالسكندرية  
 اجرى عبد النارص مباحثات مع شاستريى -

  1/10/1964رئيس حكومة الهند  
 مجلس األمة املرصى يصدر وثيقة إعالن -

نارص لرياسة الجمهورية ترشيح جامل عبدال
  20/1/1965لفرتة الرياسة القادمة 

 امللك الحسن ملك املغرب يزور القاهرة -
ويجتمع مع الرئيس جامل عبد النارص  

11/3/1965  
 االستفتاء عىل إعادة إنتخاب الرئيس جامل عبد -

النارص رئيسا للجمهورية العربية املتحدة لست 
  15/3/1965%   99.09سنوات وفاز بنسبة 

 بدء فرتة الرئاسة الثانية عبدالنارص ملدة ست -
  27/3/1965سنوات  

  
  
  

 إجتامع الرئيس جامل عبدالنارص بشواين الى رئيس - 
وزراء الصني وتنأول اإلجتامع مشكلة الهند الصينية 
واملوقف ىف املناطق العربية واإلفريقية واملؤمتر 

  1/4/1965اإلفريقي اآلسيوي  
فيليبس تالبوت (ارص بـ  إجتمع جامل عبد الن-

مساعد وزير الخارجية األمريكية وتنأول 
اإلجتامع العالقة بني البلدين واملوقف يف 

  18/4/1965الرشق األوسط  
 زيارة الرئيس تيتو القاهرة ويجتمع بالرئيس -

  26/4/1965جامل عبد النارص  
 محادثات عبدالنارص وأحمد سيكتورى رئيس -

لقضايا الدولية   جمهورية غينيا وإستعراض ا
4/8/1965  

 إتفق الرئيس جامل عبد النارص وامللك فيصل -
بإتفاق (عىل حل املشكلة اليمنية فيام عرف 

  24/8/1965) الحرية
 زيارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى  -

27/8/1965  
 زار جامل عبدالنارص يوغوسالفيا للمرة -

  1/9/1965الخامسة 
اىل وصدر بيان مشرتك  زار جامل عبد النارص م-

يؤكد بتايد (عن مباحثاته مع موديبوكيتا 
كفاح شعب فلسطني ومساندة املناضلني ىف 

  29/10/1965)  أفريقيا
 زار عبد النارص غينيا واجرى محادثات مع -

  1/11/1965سيكوتورى   
 اجرى عبد النارص مباحاثات مع الرئيس -

ول مشكالت السالح االبولندى إدوارد تن
ى واملوقف ىف الرشق االوسط  العامل

23/11/1965  
 صدور بيان مشرتك عن مباحثات عبدالنارص -

وكوسيجني رئيس وزراء اإلتحاد السوفيتى 
  8/5/1966بالقاهرة 
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 أجرى عبد النارص محادثات مع أنديرا غاندى -
رئيسة وزراء الهند ووزير الدولة الهندى 

  8/7/1966 بالقاهرة حول تدعيم عدم اإلنحياز
اجتمع عبدالنارص بادوارد كيندى رئيس لجنة  -

الالجئني ىف الكونجرس االمريىك وتنأولت 
املحادثات مرشوعات التنمية االقتصادية 

  26/11/1966االجتامعية ىف مرص 
 اجرى عبد النارص مباحثات مع هوارى -

  بومدين رئيس جمهورية الجزائر
29/11/1966  

ر  استقبل عبد النارص يوجني بالك املستشا-
  الخاص للرئيس جونسون

1/12/1966  
 استقبل عبد النارص امللك سعود ملك اململكة -

  )بالقاهرة(العربية السعودية 
20/12/1966  

 إجتمع الرئيس جامل عبدالنارص بالرئيس -
الفنلندى كيكونني ومباحثات حول أهمية 

 التعاون الدوىل من أجل تحقيق السالم
26/1/1967  

ات مع ليوبولد  أجرى عبد النارص مباحث-
سنجور رئيس جمهورية السنغال بالقاهرة 

  12/2/1967لدعم منظمة الوحدة اإلفريقية
 إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهرة الكاتب -

الفرنىس جان بول سارتر والكاتبة سيمون دى 
  بوفوار

9/3/1967  
 إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهرة أندريه -

  يتيةجروميكو وزير الخارجية السوف
29/3/1967  

 صدر بيان مشرتك للمحادثات بني جامل عبد -
النارص وجوليوس نرييرى رئيس جمهورية 

  ًتانزانيا مؤكدا عىل دعم الوحدة اإلفريقية
11/4/1967  
  

 إستقبل جامل عبد النارص الفيلد مارشال -
مونتجمرى القائد الربيطاىن ىف معركة العلمني 

  )أثناء زيارته ملرص(
11/5/1967  

طلب الرئيس جامل عبد النارص من سكرتري  -
عام األمم املتحدة أوثانت سحب قوات األمم 
املتحدة من مواقع معينة ىف سيناء ضامنا 

  16/5/1967 لسالمتها ىف حالة هجوم إرسائيىل
 اجتمع الرئيس جامل عبد النارص بيوثانت -

ول اإلجتامع اتن(السكرتري العام لألمم املتحدة 
  24/5/1967األوسط  املوقف ىف الرشق 

 جامل عبدالنارص يعقد مؤمترا صحفيا يعلن -
فيه إغالق املضائق عند خليج العقبة تصحيحا 

   1956لألوضاع التى نجمت عن حرب 
28/5/1967  

 رئيس وزراء إرسائيل إيجال آلون يقول ىف -
أن عبدالنارص أعلن الحرب علنا "مؤمتر عام 

  4/6/1967" فعال ونحن اليوم نريد رفع الحصار
عن  إعالن الرئيس جامل عبدالنارص التنحى -

 يونيه 10، 9الحكم، وخروج الجامهري يومى 
  9/6/1967  للمطالبة بعودته

 قرر عبدالنارص تأجيل التنحى حتى إزالة آثار -
  10/6/1967   العدوان

 تشكيل وزارة جديدة ىف مرص برئاسة جامل -
  19/6/1967  عبدالنارص

مع الرئيس السوفيتى  إجتامع عبد النارص -
  23/6/1967  نيكوالى بودجورىن

 إجتمع جامل عبد النارص مع امللك حسني -
ملك األردن وهوارى بومدين لبحث مقابالته 

 امللك حسني ىف الواليات املتحدةمع 
10/7/1967  

 إستقبل جامل عبدالنارص مارشال زخاروف -
رئيس هيئة أركان حرب الجيش السوفيتى 

  30/7/1967 لهوالوفد املرافق 
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 اجتامع جامل عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف -
  9/8/1967 تيتو لدعم سياسة عدم اإلنحياز

 اجتمع جامل عبدالنارص مع كرينيل مازاروف -
النائب األول لرئيس الحكومة السوفيتية 

  12/1/1968وال أزمة الرشق األوسط  اوتن
 استقبل جامل عبد النارص الرئيس اليوغسالىف -

زيف بروز تيتو والوفد املرافق له  جو
3/2/1968  

 إستقبل عبد النارص كارنج موك نائب رئيس - 
  10/2/1968جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية 

 مظاهرات ىف القاهرة ملطالبة عبدالنارص -
 بالحرية والدميقراطية ومحاربة الفساد

23/2/1968  
  20/3/1968 جامل عبد النارص يؤلف وزارتة الثامنة  - 
 الرئيس عبد النارص يعلن ىف لقاء شعبى -

أن مرص لن تكون بغري دستور أو "باملنصورة 
  18/4/1968  "بغري مجلس أمة

 تحدث جامل عبد النارص ىف جامعة القاهرة -
عن املثقفني ووضعهم ىف املجتمع ومشاكلهم 

  25/4/1968  ودورهم ىف الثورة
 جامل عبد النارص وبابا الكرازة يفتتحان -

  25/6/1968  لكاتدرائية املرقسية الجديدةا
 صدر بيان مشرتك عن محادثات جامل عبد -

النارص مع الزعامء السوفيت وتعهد السوفيت 
باالستمرار ىف تعزيز قوة مرصالدفاعية بكل 

زيارة (انواع العون السياىس واإلقتصادى 
  10/7/1968 )7/10/1968عبدالنارص ملوسكو 

 اإلتحاد السوفيتى  سافر جامل عبدالنارص إىل-
لىك يبدأ العالج الطبيعى مبدينة تسخلطون 

 )16/8/1968مكث ىف املصحة إىل (وقد 
 26/7/1968  

  
  
  

 افتتح جامل عبدالنارص الجلسة األوىل من -
دورة االنعقاد األوىل للمؤمتر القومى لالتحاد 
االشرتاىك ىف قاعة االحتفاالت الكربى بجامعة 

  14/9/1968)  القاهرة
تح جامل عبدالنارص الدورة األوىل ملجلس  إفت-

األمة الجديد وألقى خطابا حدد فيه السياسة 
 العامة للدولة وركز عىل الجبهة العسكرية

 20/1/1969  
 إجتامع عبد النارص بامللك حسني ملك األردن -

وباألمريال برتوىن قائد األسطول السوفيتى ىف 
  15/3/1969البحر املتوسط  

رص سكرتري منظمة الوحدة  إستقبل عبدالنا-
  20/3/1969)  دياللوتيىل(اإلفريقية 

 إستقبل جامل عبد النارص إدوارد هيث زعيم -
  8/4/1969  حزب املحافظني الربيطاىن

 جامل عبد النارص يستقبل وفد جبهة تحرير -
  23/4/1969 فيتنام

 عقد جامل عبدالنارص إجتامعا مع أندرية -
السوفيتى جروميكو وزير خارجية اإلتحاد 

وتنأوال التطورات ىف أزمة الرشق األوسط 
وتفاصيل االتصاالت التى دارت بني الدول 

  11/6/1969  األربع الكربى
 خطاب لجامل عبدالنارص ىف الجلسة الختامية -

للدورة الثالثة للمؤمتر القومى تحدث فيه عن 
املهام العاجلة للتنظيم السياىس لإلعداد 

  25/7/1969   ملعركة طويلة
 إستقبل جامل عبدالنارص جردان التكريتى -

 نائب رئيس وزارء العراق ووزير الدفاع
 30/7/1969  

 أقر مجلس الوزراء برئاسة جامل عبد النارص - 
أربعة قوانني هامة تعترب مدخال إىل ثورة 

 إنشاء محكمة عليا - 1: ترشيعية كربى وهى
 إعادة تشكيل - 2برئاسة رئيس الجمهورية 

  ارة نادى د تشكيل مجلس إ- 3ائية الهيئات القض
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 إنشاء محكمة عليا تختص - 4القضاه 
  31/8/1969  بدستورية القوانني

 اجتامع عبد النارص بامللك فيصل ال سعود -
ويارس عرفات رئيس منظمة التحرير 

  19/12/1969الفلسطينية  
 إجتامع عبد النارص برؤساء دول املواجهة مع -

  6/2/1970إرسائيل ىف القاهرة  
 قىض جامل عبد النارص طوال أسبوع ىف -

الخطوط األمامية لجبهة القتال ىف السويس 
  22/5/1970واإلسامعيلية  

 زار جامل عبد النارص مع معمر القذاىف -
السودان مبناسبة إحتفال السودان بعيد ثورته  

24/5/1970  
 رؤساء دول عربية 7 زار عبد النارص ليبيا مع -

 األمريكية القاعدة من ىف االحتفال بالجالء
                                                                21/6/1970"  هويلس"

 زيارة جامل عبد النارص إىل موسكو وأجرى -
محادثات مع القيادة السوفيتية حول املوقف 
الدوىل عامة مع الرتكيز عىل املوقف ىف الرشق 

  29/6/1970  األوسط
بدالنارص ىف املؤمتر القومى  خطاب جامل ع-

الذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل 
كام أعلن الرئيس عبدالنارص قبول مبادرة 

ملرشوع السالم األمريىك ألزمة الرشق "روجرز 
  23/7/1970  األوسط

 الرئيس جامل عبد النارص يصدر قرارا بإنشاء -
  13/8/1970  إتحاد اإلذاعة والتليفزيون املرصى

 عقد مؤمتر بني البلدان العربية ىف القاهرة -
جامل عبدالنارص يتدخل لحل النزاع بني (

حسن ملك االردن ويارس عرفات الرئيس 
  27/9/1970)  الفلسطينى

  
 

 توديع جامل عبدالنارص للرؤساء العرب بعد -
)  وفاة عبدالنارص مساء اليوم(مؤمتر القمة 

28/9/1970  
 يوليو 23ثورة قائد ) ( عاما52عن ( وفاته  -

1952   (28/9/1970 
قانوىن ووزير ثقافـة واعـالم (جامل العطيفى 

  )سابق مرصى
  28/1/1983 وفاته  -

دـيـب أ(ـجـامل الغيـطـاىن 
   )وكاتب صحفى مرصى

  9/5/1945 مولده  -
 مرصى وصحفى رواىئ هو -

ورئيس مجلس ادارة 
مكتبة القاهرة الكربى بالزمالك ورئيس تحرير 

صاحب مرشوع .  املرصيةأخبار األدبصحيفة 
روايئ فريد استلهم فيه الرتاث املرصي العريب 

أكرث ليخلق عاملا روائيا عجيبا يعد اليوم من 
التجارب الروائية نضجا وقد لعب تأثره 

 دورا نجيب محفوظبصديقه وأستاذه الكاتب 
أساسيا لبلوغه هذه املرحلة مع اطالعه 
 املوسوعى عىل األدب القديم وساهم يف احياء
الكثري من النصوص العربية املنسية واعادة 
اكتشاف االدب العريب القديم بنظرة معارصة 

انفتحت تجربته الفنية يف السنوات .جادة
األخرية عىل العمل التلفزي مع املحافظة عىل 
نفس املالمح التي نجدها يف الرواية إذ كشف 
النقاب عن عامل آخر يعيش بيننا من املعامر 

الغيطاين من أكرث الكتاب العرب يعترب . والناس
شهرة عىل شبكة االنرتنت إذ أن أغلب رواياته 
ومجموعاته القصصية متوفرة يف نسخات 
   رقمية يسهل تبادلها اضافت بعدا جديدا لهذا
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الكاتب الذي جمع بني األصالة العميقة 
  والحداثة الواعية      

 ولد جامل يف جهينة، إحدى قرى : نشاته-
ضمن صعيد مرص، حيث محافظة سوهاج 

تلقى تعليمه االبتدايئ يف مدرسة عبد الرحمن 
. كتخدا، وأكمله يف مدرسة الجاملية االبتدائية

 أنهى اإلعدادية من مدرسة 1959يف عام 
محمد عيل اإلعدادية، ثم التحق مبدرسة 

  .الفنون والصنائع بالعباسية
استطاع الغيطاين  1963  عمله واعتقاله ىف عام-

املؤسسة املرصية العامة  رسام يفأن يعمل ك
حيث استمر بالعمل مع  للتعاون اإلنتاجي
 تم اعتقاله يف أكتوبر .1965 املؤسسة إىل عام

عىل خلفيات سياسية، وأطلق رساحه  1966
للجمعية   حيث عمل سكرتريا،1967 رسيف ما

 التعاونية املرصية لصناع وفناين خان الخلييل
  .م1969 عاموذلك إىل 

، مرة أخرى استبدل الغيطاين 1969 ىف عام -
عمله ليصبح مراسال حربيا يف جبهات القتال 

 ويف عام. مؤسسة أخبار اليوموذلك لحساب 
انتقل للعمل يف قسم التحقيقات  1974

 1985الصحفية، وبعد إحدى عرش عاما يف 
متت ترقيته ليصبح رئيسا للقسم األديب بأخبار 

جريدة أخبار قام الغيطاين بتأسيس . اليوم
، حيث شغل منصب 1993 يف عام األدب

وعني رئيسا ملجلس ادرة  .رئيس التحرير
 ويكتب 5/4/2011مكتبة لقاهرة لكربى ىف 

حايل عمود يومى بجريدة االخبار بعنوان 
 )ـــــ(

  الجوائز التاليةحصل الغيطاين عىل
 1980 للرواية عام جائزة الدولة التشجيعية. 
 1997، عام جائزة سلطان العويس. 
 

 وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل. 
 وسام االستحقاق الفرنيس من طبقة فارس ،

Chevalier de l'Ordre des Arts et des 
Lettres 1987 عام. 

 جائزة لورباتليون Prix Laure- Bataillon, 
ألفضل عمل أديب مرتجم إىل الفرنسية عن 

خالد روايته التجليات مشاركة مع املرتجم 
 .2005 نوفمرب 19 يف عثامن

 2007عام ) مرص( جائزة الدولة التقديرية 
والتي رشحته لها جامعة سوهاج، وترشفت 

 .الجائزة بقيمة الكاتب الكبري
 وهى عبارة عن مجموعة : أحداث اإلمرباطور-

إتهامات تم توجيهها إىل الغيطاين وذلك بعد 
 طورنرش موقع إلكرتوين دامناريك يدعى اإلمربا

وتنسب إدارته إىل الشاعر العراقي أسعد 
الجبورى، حيث تم أتهامه بأنه الكاتب 
الحقيقي لرواية زبيبة وامللك املنسوبة لصدام 

كام تم نرش تلميحات إىل أن عدي . حسني
ما دعم تلك . طلب منه كتابة قصة له أيضا

األقوال هو كتاب حراس البوابة الرشقية 
.  يف بغداد1975والذي أصدره الغيطاين عام 

وهو أيضا املسمى الذي أطلق عىل الجيش 
  .العراقي الحقا أثناء الحرب العراقية اإليرانية

 قدمت الكثري من الجهات األدبية احتجاجها -
عىل مثل هذه التهم وأعتربوها محاولة 
ألسكات الغيطاين بعد كتابته بعض مقاالت 
تنتقد التدخل األمريىك ىف العراق، بينام أكدت 

بالنسبة .موعة أخرى حدوث هذا األمرمج
للغيطاين فقد حول املوضوع ملحاميه ليتوىل 

  متابعة األمر من ناحية قانونية وجنائية
 ىف فرتة ما قبل الصحافة من : إنتاجه األدىب-  

، حني نرش أول قصة قصرية له، 1963عام 
، قام بنرش ما يقدر بخمسني 1969إىل عام 

   عملية بدأ قصة قصرية، إال أنه من ناحية
  

جامل  جامل
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، 1959الكتابة مبكرا، إذ كتب أول قصة عام 
بدأ النقاد مبالحظته يف .بعنوان نهاية السكري

، عندما أصدر كتابه أوراق شاب 1969مارس 
عاش منذ ألف عام والذي ضم خمس قصص 
قصرية، وأعتربها بعض النقاد بداية مرحلة 

 .مختلفة للقصة املرصية القصرية
 من مؤلفاته

 عاش منذ ألف عامأوراق شاب  •
 الزويل •
 حراس البوابة الرشقية •
 متون األهرام •
 شطح املدينة •
 منتهى الطلب إىل تراث العرب •
 سفر البنيان •
 حكايات املؤسسة •
 )ثالثة أسفار(التجليات  •
 دنا فتدىل •
 نثار املحو •
 خلسات الكرى •
 رشحات الحمراء •
 نوافذ النوافذ •
  مطربة الغروب •
 الزينى بركات •
 وقائع حارة الزعفراين •
 رفاعىال •
 رسالة يف الصبابة والوجد •
 رسالة البصائر واملصائر •
 )يوميات القلب املفتوح(الخطوط الفاصلة  •
 أسفار املشتاق •
 سفر األسفار •
 نفثة املصدر •
 نجيب محفوظ يتذكر •
  
  

 مصطفى أمني يتذكر •
 املجالس املحفوظية •
 أيام الحرص •
 مقاربة األبد •
 خطط الغيطاين •
 وقائع حارة الطبالوي •
 هاتف املغيب •
 يف الكتاب الخامس ملنتدى إطاللة قصتني •

 .األديب
كتبه املرتجمة ترجم العديد من مؤلفاته إىل 

 :أكرث من لغة منها
 1988 إىل األملانية الزيني بركات عام -

 1991    وقائع حارة الزعفراين عام 
 2001    رواية رسالة البصائر واملصائر عام 

  إىل الفرنسية-
 1985    الزيني بركات عام 

 1989  رسالة البصائر واملصائر عام   
 1996    وقائع حارة الزعفراين عام 

 1999    شطح املدينة عام 
 2000    متون األهرام عام 

 2002    حكايات املؤسسة عام 
رواية التجليات بأجزائها الثالثة يف مجلد واحد 

  2005عام 
  )عامل اثار مرصى(جامل مختار 

  14/7/1918 مولده  -
  30/1/1998  وفاته -

  الجمعية التاسيسية لدولة الوحدة
 الجمعية التاسيسية لدولة الوحدة بني مرص -

  30/9/1973ا تعقد أول اجتامع لها بالقاهرة وليبي
  الجمعية الجغرافية املرصية

  19/5/1875 إنشاء الجمعية الجغرافية املرصية - 

الجمعية  جامل



 

 188

  

)الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  جمعية الكاركاتري املرصية
يسا ألول  انتخاب محمد عبد املنعم رخا رئ-

 30/12/1984جمعية للكاريكاتري ىف مرص  
  جمعية املساعى املشكورة املرصية

 اإلحتفال بالعيد القومى لجمعية املساعى -
  7/2/1993املشكورة باملنوفية  

  الجمعية الوطنية الفرنسية
 الجمعية الوطنية الفرنسية توافق عىل دستور -

  3/9/1793فرنسا  
معاهدة  رنسية رفضت الجمعية الوطنية الف-

  8/1954 /30  1952الدفاع األوىل املعقودة 
  الجمل

   انظر          
  موقعة الجمل    

  )صحيفة مرصية(الجمهورية 
  7/12/1953صدور جريدة الجمهورية ىف مرص  - 

  جمهورية الجبل األسود
 بدء حرب البلقان األوىل بعد إعالن جمهورية -

  8/10/1912الجبل االسود ىف تركيا   
  ورية الصحراويةالجمه

إنسحاب ( فشل مؤمتر وزراء خارجية إفريقيا -
 دولة إفريقية بسبب إنضامم الجمهورية 19

  28/2/1982)  الصحراوية
  الجمهورية العربية املتحدة

 اإلعالن عن قيام إتحاد فيدراىل من الجمهورية -
  8/3/1958العربية املتحدة واململكة اليمنية  

ية قرض توسيع  تم ىف واشنطن توقيع اتفاق-
قناة السويس بني الجمهورية العربية املتحدة 

  22/12/1959والبنك الدوىل  
  
  
  
  

 تقرر ان يراس عبدالنارص وفد الجمهورية -
العربية املتحدة دورة الجمعية العامة لالمم 

  11/9/1960املتحدة  
 السعودية تقطع عالقاتها بالجمهورية العربية -

  5/11/1963)  مرص(املتحدة 
 الرئيس انور السادات رئاسة الجمهورية  توىل-

  16/10/1970)  مرص(العربية املتحدة 
  جمهورية وسط افريقيا

  13/8/1960 إستقالل جمهورية وسط إفريقيا  -
  )شاعر عراقى(جميل صدقى الزهاوى 

  23/2/1936 وفاته  -
  )رئيس ومؤسس باكستان(جناح، محمد عىل 

  25/12/1867 مولده  -
 عن الهند بقيادة محمد عىل  إستقالل باكستان-

  14/8/1947جناح 
  11/9/1948 وفاته  -

  )معاهدة(جنت 
 توقيع معاهدة جنت التى انهت حرب عام -

    بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا1812
24/12/1814  

  )Gunter) (كاتب امريىك(جنرت، جون 
  30/8/1901 مولده  -
  20/5/1970 وفاته  -

  )Junger) ( املاىنكاتب(جنجر، ارنت 
  29/3/1895 مولده  -

  الجندى املجهول
ىف  بدء تقليد تشيع جنازة الجندى املجهول -

  11/11/1920أعقاب الحرب العاملية األوىل 

الجندى  جمعية
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  )قائد مغوىل(جنكيز خان 
)   الفاتح املغويل( وفاة جنكيز خان -

18/8/1227  
  جنوا

  11/5/1507 فرنسا تضم جنوا إىل ممتلكاتها  -
  4/6/1800 القوات الفرنسية جنوا    دخول-

  جنوب افريقيا
 قبائل الزولو األفريقية تنترص عىل القوات -

  22/1/1879الربيطانية ىف جنوب أفريقيا  
 بدء حرب البوير بني إنجلرتا واملستوطنني ىف -

 10/1/1900جنوب أفريقيا  
 إكتشاف مناجم املاس ىف جنوب إفريقيا  -

22/8/1926  
حاد جنوب افريقيا    صدور دستور ات-

20/9/1909  
منح املرأة البيضاء ىف جنوب إفريقيا حق  -

  19/5/1930الرتشيح واإلنتخاب  
 بدأت دولة جنوب إفريقيا ىف تطبيق برنامج -

 29/6/1949التمييز العنرصى   
 الجمعية العامة لألمم املتحدة تدين سياسة -

 "اإلبرتايد"جنوب إفريقيا العنرصية دولة 
)Apartheid  (7/4/1961 

 النظام العنرصى ىف جنوب إفريقيا يحكم عىل -
  12/6/1964نلسون مانديال بالسجن املؤبد  

 مقتل هرنيك فريفورد رئيس وزراء جنوب -
  6/9/1966افريقيا السابق 

 فوز زعيم جنوب إفريقيا نلسون مانديال -
  24/4/1989بجائزة حقوق اإلنسان  

نيلسون  سلطات جنوب إفريقيا تطلق رساح -
مانديال أشهر سجني سياىس ىف العامل  

10/2/1990  
 انتهاء التفرقة العنرصية ىف جنوب إفريقيا  -

30/6/1991  
  
  

ملرحلة  برملان جنوب افريقيا يصدر أول دستور -
  22/12/1993مابعد الفصل العنرصى  

ً إنتخاب نلسون مانديال رئيسا لجنوب إفريقيا  -
26/4/1994  

ى اإلفريقى بزعامة نلسون  فوز املؤمتر الوطن-
مانديال ىف أول إنتخابات يشارك فيها السود 

الذين ميثلون االغلبية ىف جنوب إفريقيا  
29/4/1994  

 إنتخاب تابو مبيىك رئيسا لجنوب إفريقيا -
  14/6/1999)  خلفا لنلسون مانديال(

 رئيس جنوب أفريقيا دى كلريك يعلن التخىل -
 2/2/1990عن التفرقة العنرصية  

 إلغاء التمييز العنرصى ىف جنوب إفريقيا   -
30/3/1991 

 انتهاء التفرقة العنرصية ىف جنوب إفريقيا  -
30/6/1991 

 األمم املتحدة ترفع العقوبات االقتصادية -
املفروضة عىل جنوب افريقيا بعد إلغاءها 

 8/10/1993نظام الفصل العنرصى 
   موزمبيق- عالقات -جنوب افريقيا 

عاهدة عدم إعتداء بني جنوب  توقيع م-
  3/3/1984إفريقيا وموزمبيق 

   هولندا- عالقات -جنوب افريقيا 
 الهولنديون يبدأون إستعامر منطقة الكاب -

  بجنوب إفريقيا
7/4/1652 

  )محافظة مرصية(جنوب سيناء 
 يوم محافظة جنوب سيناء مبناسبة رفع العلم -

  19/3/1989املرصى عىل طابا  
  جنوب لبنان

ائيل تبدأ عملية الليطاىن إلجتياح جنوب  إرس-
  14/3/1978لبنان 

جنوب لبنان  جنكيز خان
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ىف (من مساحة لبنان % 33  إرسائيل تحتل -
  12/6/1982)  منطقة الجنوب

 بدأت إرسائيل املرحلة األوىل إلنسحابها من -
  20/1/1985جنوب لبنان  

" عناقيد الغضب"ً لبنانيا ىف عملية 175 مقتل -
  11/4/1996 اإلرسائيلية ىف جنوب لبنان  

  قوات إرسائيل تنسحب من جزين ىف جنوب -
  1/6/1999لبنان 

 ارسائيل تسحب قواتها من جنوب لبنان -
  1/10/2006باستثناء قرية واحدة   

  )مدينة سويرسية(جنيف 
 تأسيس عصبة األمم التى اختريت جنيف مقرا -

  28/6/1919لها 
 عصبة األمم تنقل مقرها من لندن إىل جنيف -

  27/10/1920  بسويرسا
 توقيع اتفاقية األمم املتحدة ىف جنيف واختيار -

  5/12/1946ًمدينة نيويورك مقرا دامئا لها  
  )معاهدة(جنيف 

 توقيع معاهدة جينيف حول معاهدة أرسى -
  28/7/1941الحرب  

 توقيع إتفاقية جنيف التى تقىض بتقسيم -
  21/7/1954فيتنام إىل شاملية وجنوبية  

  )عملة اوروبية(لينى الجنيه االسرت
بعد ( إنجلرتا تعود لربط عملتها بالذهب -

  27/4/1925)  الحرب العاملية األوىل
  جواتيامال

 استقالل جمهوريات وسط امريكا عن اسبانيا -
، والسلفادور، هندوراس، نيكارجوا، جواتيامال(

  15/9/1821) ، بناماكوستاريكا
  17/4/1839 تأسيس جمهورية جواتيامال  -
ات أورتيجا الساندينية تزيح سويوزا عن  قو-

  19/7/1979حكم جواتيامال  
  

  )جزيرة هندية(جواديلوب 
 بدء أعامل مؤمتر القمة الرباعى الغرىب ىف -

إحدى جزر الهند الغربية " جواديلوب"
)   كاالهان- شميت- ديستان- كارتر(
4/1/1979  

ـعـامل اـملـاىن ومـخـرتع اـلـة (ـجـوتنربج، يوـهـان 
  )Gutenberg) (الطباعة

  3/2/1468 مولده  -
) كاتـب املـاىن( جوته، يوهان فولفجانج فـون

)Goethe(  
  28/8/1749 مولده  -
  22/3/1832 وفاته  -

  )Gouguin) (رسام فرنىس(، بول جوجان
  7/6/1848 مولده  -
  8/5/1903 وفاته  -

  )Gogol( )كاتب روىس(جوجول 
  3/3/1809 مولده  -
  21/2/1852 وفاته  -

 ,Gogh) (رسام هولندى(ان جوخ، فنسيت ف
Vincent van(  

  30/3/1853 مولده  -
  29/7/1890 وفاته  -

ـرت  ـاء (جــودارد، روـب ـامل الفضــاء والفيزـي ـع
  )Goddard) (والصواريخ االمريىك

  5/10/1882 مولده  -
  10/8/1945 وفاته  -

 )عــامل رياضــيات منســاوى(جــودل، كــريت 
)Godel(  

  28/4/1906 مولده  -
  14/1/1978 وفاته  -

جودل  جنيف
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  )Gorbatchev( )رئيس روىس(، ميخائيل جورباتشوف
 توىل جورباتشوف سكرتارية الحزب الشيوعى -

  2/3/1985السوفيتى خلف لتشرينينكو  
 وفاة قسطنطني ترشنينكو رئيس اإلتحاد -

السوفيتى وتوىل ميخائيل جورباتشوف 
  10/3/1985الرئاسة   

 جورباتشوف يتوىل رئاسة اإلتحاد السوفيتى -
11/3/1985  

  إنتخاب ميخائيل جورباتشوف سكرتريا عاما-
 18/3/1985للحزب الشيوعى خلفا لتشرينينكو 

 توقيع أول إتفاق تعاون تجارى بني الواليات -
وقعه ىف واشنطن (املتحدة واإلتحاد السوفيتى 

  1/6/1990)   جورج بوش وجورباتشوف-
 ميخائيل جورباتشوف أول رئيس دولة شيوعية -

  15/10/1990ائزة نوبل للسالم  يحصل عىل ج
 فشل محأولة إنقالب ضد الرئيس السوفيتى -

ميخائيل جورباتشوف وحل الحزب الشيوعى 
  19/8/1991السوفيتى  

 تفكك االتحاد السوفيتى وميخائيل جورباتشوف - 
  25/12/1991يستقيل ويلتسني يستوىل عىل السلطة  

ـيض  ـورج أـب ـل (ـج ـرىب ممـث ـد املرسح الـع راـئ
  )مرصى

  1880/   /ولده    م-
  21/5/1959 وفاته   -

  )George( )ملك يوناىن(جورج األول 
  18/3/1913 إغتياله   -

  )ملك يوناىن(جورج الثاىن 
عودة جورج الثاىن إىل اليونان واستعادة  -

  3/11/1935امللكية 
  
  
  
  

  )Gearge) (ملك بريطاىن(جورج الثالث 
  28/1/1952 وفاته  -

  )ملك بريطاىن(جورج الخامس 
  تتوبج جورج الخامس ملكا عىل بريطانيا  -

23/6/1911  
ثامن  وفاة امللك جورج الخامس وتوىل إدوارد ال-

  20/1/1936عرش بريطانيا ) دوق وندسور(
  )سياىس لبناىن(جورج حاوى 

 اغتيال الزعيم السابق للحزب الشيوعى -
اللبناىن باستخدام قنبلة كانت تحت مقعد 

  21/6/2005  .سيارته
  )فنان سريياىل مرصى(نني جورج ح

  20/11/1914 مولده  -
سـياىس لبنـاين ورئـيس حـزب (جورج سعاده 

  )الكتائب اللبناىن
  17/11/1998 وفاته  -

  )فنان مرصى عاملى(جورج صباغ 
  18/8/1887 مولده  -

  )شاعر سورى مهجرى(جورج صيدح 
  9/10/1978 وفاته  -

  )اديب وراهب ومفكر مرصى(جورج قنواىت 
  28/1/1994 وفاته  -

  )صحفى مرصى(جورجى زيدان 
  14/12/1861 مولده  -
  21/7/1914 وفاته  -

  جورجيا
  12/2/1921 القوات السوفيتية تجتاح جورجيا - 

جورجيا  جورباتشوف
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عسكرى ومستكشف (جوردون، جورج 
  )Gordon( )بريطاىن

 قوات املهدى تدخل الخرطوم وتقتل القائد -
  26/1/1885اإلنجليزى جوردون  

كرى انجليزى يلقى  جوردون مستكشف وعس-
  26/1/1885مرصعه ىف الخرطوم  

  )Gorky) (اديب روىس(جورىك، مكسيم 
  14/3/1868 مولده  - -
  18/6/1936 وفاته  -

  )قائد فرنىس(جورو 
 الفرنسيون بقيادة الجرنال جورو يهزمون -

  25/9/1920قوات فيصل ويدخلون دمشق  
) ســياىس اشــرتاىك فــرنىس(جــوريس، جــان 

)Jaures(  
  3/9/1859ده   مول-
  31/7/1914  مقتله -

 Ben) (سياىس ارسائيىل(جوريون، ديفيد بن 
Gurion(  

  16/10/1886 مولده  -
 دافيد بن جوريون يعلن إنشاء دولة إرسائيل -

8/5/1948  
 دافيد ين جوريون يؤلف وزارة إلرسائيل  -

8/3/1949  
بفرنسا بني رؤساء " سيفر" إجتامع رسى ىف -

فرنسا جى "توىن ايدنحكومات بريطانيا ان
وارسائيل ديفيد بن جوريون العداد " موليه

 العدوان الثالىث
22/10/1956  

بني انجلرتا وفرنسا " سيفر"توقيع بروتوكول  - 
وارسائيل والذى رسم خطة كل دولة خالل 
العدوان الثالىث عىل مرص وبدء حرب 
  السويس وقعه باتريك دين عن بريطانيا 

  
  
  

وبن جوريون عن وكريستيان بينوعن فرنسا 
  24/10/1956إرسائيل 

  1/12/1973 وفاته  -
  )زوجة نابليون بونابرت(جوزفني 

  9/3/1796 زواج نابليون بونابرت من جوزفني  -
  )امرباطور النمسا(فرانسوا , جوزيف

  21/11/1916 وفاته  -
  )Gustavus) (ملك سويدى(جوستاف السادس 

  11/11/1882 مولده  -
  )Gustaf) (سويدىملك (جوستافوس الثالث 

  29/3/1792 إغتياله  -
  )عسكرى سوري(جول جامل 

  4/11/1956 مقتله  -
  )هضبة سورية(الجوالن 

 عقد إتفاق هدنة بني إرسائيل وسوريا يقىض -
بنزع السالح من منطقة بانياس وجنوب 
الحولة وعىل طول االردن وشواطئ طربية 
واصبحت مرتفعات الجوالن الخط األمامى 

  20/7/1949  )ىف سوريا(
بدء (  العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -

 مبهاجمة) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط
إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل سيناء 
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967وقطاع غزة  
 شنت إرسائيل هجوما خاطفا عىل سوريا -

  9/6/1967ن  وأحتلت مرتفعات الجوال
 إقامة أول موقع إستيطاىن إرسائيىل ىف الجوالن -

  15/8/1967السورية  

الجوالن  جوردون
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 إتفاق للهدنة ىف مرتفعات الجوالن بني سوريا -
  29/5/1974وإرسائيل  

 الكنيست اإلرسائيىل يقرر ضم القدس -
  28/3/1990والجوالن إىل إرسائيل  

) رئيس املنظمة الصهيونية(جولدمان، ناحوم  
)Goldman(  

  30/8/1982 وفاته  -
) ادـيــب ورواىئ بريـطــاىن(ـجــولنج، ويلـيــام 

)Golding(  
  19/9/1911 مولده  -

ـــالف  ـــدى(جومولـكـــا، فالدـي ) زـعـــيم بولـن
)Gomulka(  

  6/2/1905 مولده  -
  1/9/1982 وفاته  -

ـا  ـو جارنـي ـب ومســترشق (جــومري، اميلـي ادـي
  )اسباىن

  2/6/1995 وفاته  -
ارجـيـة ـسـياىس وزـيـر خ(ـجـون، فوـسـرت دالس 

  ) Dulles) (امريىك
  24/5/1959 وفاته  -

  )سياىس سوداىن(جون جارنج 
النائب الجديد ) قرنق( مقتل جون جارنج -

 للرئيس السوداىن رئيس الحركة الشعبية تحرير
 السودان ىف حادث سقوط طائرة هليكوبرت

1/8/2005  
  )رئيس امريىك(جونسون، اندرو 

  20/8/1866 يعلن رسميا إنتهاء الحرب األهلية  - 
)   ـشـــاعر بريـطـــاىن(جونـســـون، ـصـــموئيل 

)Johnson(  
  18/9/1709 مولده  -
  13/12/1784 وفاته  -
  
  

) 36رـئـيس اـمـريىك رـقـم(جونـسـون، ليـنـدون 
)Johnson(  

  27/8/1908 مولده  -
 سفن فيتنام الشاملية تهاجم املدمرات األمريكية -

خليج تونكني والرئيس األمريىك جونسون  ىف
ية إنتقامية لتبدأ حرب فيتنام يأمر بغارات جو

  2/8/1964 عاما  11التى إستمرت 
 الرئيس األمريىك جونسون يوقع قانونا يعطى -

كامل حقوق الرتشيح واإلنتخاب للسود فيها  
6/8/1965  

  22/1/1973 وفاته  -
  )اعصار(جونو 

 ثم  إعصار جونو يرضب الساحل الجنوىب اإليراىن- 
 6/6/2007سلطنة عامن  

  )مدينة بجنوب افريقيا(ج جوهانسرب
 إفتتاح أعامل القمة العاملية للتنمية املستدمية -

ىف جوهانسربج بجنوب إفريقيا  ) قمة األرض(
26/8/2002  

  )رئيس ماليزى(جوهر، اسكندر 
 توىل السلطان إسكندر جوهر حكم ماليزيا  -

26/4/1984  
  )قائد اسالمى(جوهر الصقىل 

 وبدأ ىف  دخل جوهر الصقىل مدينة الفسطاط-
نفس اليوم ليال ىف حفر أساسات مدينة 
القاهرة لتكون العاصمة الرابعة ملرص ىف ظل 
اإلسالم والعاصمة التاسعة عرش لها عىل مدى 

ناريخها وهى آخر عاصمة عرفتها مرص   
6/7/969  

  )رئيس جزر القمر(جوهر، محمد سعيد 
 محمد سعيد جوهر رئيسا لجزر القمر   -

13/3/1990  
  )Goya( )ام اسباىنرس(جويا 

  30/3/1746 مولده  -
  16/4/1828 وفاته  -

جويا  جولدمان
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 )اديب ورواىئ ايرلندى(جويس، جيمس 
)Joyes(  

  2/2/1882 مولده  -
  13/1/1941 وفاته  -

  )سياىس فيتنامى(جياب، ناغويان 
 إقصاء الجرنال جياب عن عضوية املكتب -

  31/1/1982السياىس للحرب الشيوعى الفيتنامى  
  )ممثل سويرسى(لربتو جياكومتى، ا

  11/1/1966 وفاته  -
   بريطانيا- عالقات -جيانا 

 26/5/1966 إستقالل جيانا عن بريطانيا   -
 Jiang( ) رئــيس صــينى(جيــانج زمــني 

Zemin(  
  17/8/1926 مولده  -
  27/3/1993 توليه رئاسة الصني   -

) مسترشق بريطاىن(جيب، الكسندر هاملتون 
)Gilb(  

  2/1/1895 مولده  -
  22/10/1971 وفاته  -

 )Gable) (سينامىئ امرييك( كالرك , جيبل
 16/11/1960 وفاته  -

  جيبوىت
ً إنتخاب إسامعيل جيىل رئيسا لجيبوىت خلفا - ً

  10/4/1999لحسن جوليد  
  )Gibbon) (مؤرخ بريطاىن(جيبون، ادوارد 

  16/1/1794 وفاته  -
  )Gibbons) (كاتبة بريطانية(جيبونر، ستيال 

  5/1/1902ا  مولده -
  
  
  
  
  

اقتصادى ومليونري امريىك رئيس (جيتس، بيل 
رشـكـــة مايكروـســـفت العاملـيـــة ىف مـجـــال 
ــوتر  ــزة الكمبـي ــدمات اجـه ــات وـخ الربمجـي

  )Gates) (واالنرتنت
  28/10/1955 مولده  -

  )Gide) (اديب وكاتب فرنىس(جيد، أندريه 
  22/11/1869 مولده  -
  19/2/1951 وفاته  -

   كبارى-الجيزة 
بني املنيل والجيزة (ح كوبرى عباس  إفتتا-

  4/2/1908) بالقاهرة
 حادث فتح كوبرى عباس بالجيزة وسقوط -

)  يوم الطالب املرصيني(طالب املظاهرات 
9/2/1946  

 إفتتاح املرحلة األخرية، لكوبرى امللك فيصل -
  11/8/1983بالجيزة 
  )محافظة مرصية(الجيزة 

ك املنقسمني  إندالع القتال ىف الجيزة بني املاملي-
إىل فريقني األول بقيادة إبراهيم بك والثاىن 

  24/1/1784بقيادة مراد بك 
  25/1/1890 إفتتاح حديقة الحيوانات بالجيزة  - 
 يوم محافظة الجيزة مبناسبة كفاح الشعب ىف -

  31/3/0000 1919ثورته 
 وضع الحجر االساس ملبنى الجامعة املرصية -

  7/2/1928)  وضعه امللك فؤاد(بالجيزة 
 نقل إدارة جامعة القاهرة إىل مكانها الحاىل -

  12/1/1934بالجيزة  
 لوحة أثرية مبعبد 100 إكتشاف أكرث من -

  19/2/1988رمسيس الثاىن بالجيزة  
  الجيش االحمر الصينى

  1/8/1927 إنشاء الجيش األحمر الصينى  -
 الجيش األحمر بقيادة تولبوخني يدخل فينا -

13/4/1945  

الجيش  جويس
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  لتحرير الجزائريجيش ا
 السلطات الفرنسية تنزل طائرة تحمل أحمد -

بن بيال قائد جيش التحرير الجزائرى وأربعة 
من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك قرب الجزائر 
ىف طريقهم اىل الرياض وتعتقلهم ىف باريس 

 22/10/1956ليظلوا محتجزين خمسة اعوام 
  الجيش الجمهورى االيرلندى

أليرلندى يطالب بتوحيد  الجيش الجمهورى ا-
أيرلندا ويعلن وقف عملياته العسكرية للمرة 

  31/8/1994 عاما  25األوىل منذ 
) سياىس كوىب ارجينتينى االصل(، تىش جيفارا

)Guevara(  
  14/6/1928 مولده  -
 القبض عىل الثورى تىش جيفار واعوانه ىف -

  8/10/1967بوليفيا 
  8/10/1967 اعدامه عىل يد السلطات البولفية - 
 عرض يوميات جيفارا ىف مزاد علنى بلندن -

7/6/1984  
) الرئيس الثالث االمريىك(جيفرسون، توماس 

)Jefferson(  
  13/4/1743 مولده  -
  4/7/1826 وفاته  -

  )مغنية اوبرا مرصية(جيالن رطل 
  22/4/1984 وفاتها  -

  )مخرتع بريطاىن(، اديسون جيمس
  صنع اديسون أول مصباح كهرباىئ-

21/10/1879  
  )James) (اديب امريىك(جيمس، هرنى 

  15/4/1843 مولده  -
  28/2/1916 وفاته  -
  

  )James) (فيلسوف امريىك(جيمس، ويليام 
  11/1/1842 مولده  -
  26/8/1910 وفاته  -

  )مركبة فضاء امريكية(جيمنى 
  الواليات املتحدة األمريكية تطلق سفينة الفضاء- 

  12/9/1965 ) جيمنى وعليها رائد فضاء(
ــون  ــوان راـم ــز، ـج ــباىن(جيمنـي ــاعر اـس ) ـش

)Jimenez(  
  24/12/1881 مولده  -
  29/5/1958 وفاته  -

  )رئيس بلغارى(جينكوف، تودور 
  5/8/1998 وفاته  -

  الجينوم البرشى
 أعلن الرئيس األمريىك بيل كلينتون عن توصل -

فريقى بحث علمى أمريىك بريطاىن إىل 
فيام لبرشى وصف تركيب خريطة الجينوم ا

  26/6/2000وصف بأنه إنجاز علمى هام 
عمـيـد كلـيـة اإلـعـالم جامـعـة (جيـهـان رـشـتى 

 )القاهرة سابقا
  17/11/1937 مولدها  -
  12/12/2011 وفاتها  -

 )Giotto) (رسام ايطاىل(جيوتو 
  8/1/1337 وفاته  -

ـــو  ـــو، بروـن ـــاىل(جيورداـن ـــوف ايـط ) فيلـس
)Giordano( 

  17/2/1600 وفاته  -
  

  

جيوردانو  جيش
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 ح

  ) تاليف وزارة النحاس (1942 فرباير4حادثة 
ألف مصطفى ( فرباير ىف مرص 4 حادث -

النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار 
 1942  فرباير4يف ) بريطاىن للملك فاروق

بقرص ته  مبحارصالقوات الربيطانيةقامت 
 القاهرة يف الربيطاين، وأجربه السفري عابدين
 عىل التوقيع عىل قرار مايلز المبسونالسري 

 مصطفى النحاس حزب الوفدباستدعاء زعيم 
لتشكيل الحكومة مبفرده أو أن يتنازل عن 

 4/2/1942  .العرش
  )الواليات املتحدة (2001 سبتمرب 11حادثة 

 وقوع أسوء كارثة ىف تاريخ الواليات املتحدة -
هجامت انتحارية بالطائرات عىل (األمريكية 

ك، ووزارة برج مركز التجارة العاملى بنيويور
الدفاع البنتاجون ىف واشنطن ىف وقت متزامن 
ومقتل اآلالف وشلل ىف الدوائر السياسية 

 11/9/2001) واالقتصادية وحركة الطريان
  

ـاس  ـفـتح الـكـوبرى ـعـىل (حادـثـة ـكـوبرى عـب
  )مظاهرة طالبية

فتح البوليس املرصى (حادثة كوبرى عباس  -
لكوبرى عباس أثناء مظاهرة الطلبة 

وط املتظاهرون غرقى ىف والعامل وسق
  9/1/1946) النيل

  
  
  
  
  
  

محاولـة اغتيـال جـامل عبـد (حادثة املنشـية 
  ) النارص

  محاولة فاشلة الغتيال الرئيس جامل عبد -    
النارص مبيدان املنشية باإلسكندرية بواسطة 
احد عنارص االخوان املسلمني والسلطات 

 26/10/1954  املرصية تعلن حل الجامعة
  )قانوىن وسياىس مرصى(اسامعيل حازم أبو 

  )الجيزة (4/6/1961مولده  -
   تخرج ىف كلية الحقوق-
 له دراسات دستورية وأبحاث ىف علوم الرتبية -

  واإلدارة
  أعلن عن ترشحه ملنصب رئيس الجمهورية-

  )رئيس وزراء مرص (حازم الببالوى
  17/10/1936 مولده -
   دكتوراه الدولة ىف االقتصاد جامعة باريس-
  1964 أستاذ بكلية حقوق االسكندرية -
 اختري نائبا لرئيس الوزراء للشئون االقتصادية -

ًوكوزيرا للاملية ىف حكومة عصام رشف 
16/7/2011  

 9/7/2013ً تعيينه رئيسا للوزراء -
  حاسبات آلية

 جهازا كمبيوتر ىف جامعة كاليفورنيا يتبادالن -
 أول اتصال معلوماىت، وميهدان لالنرتنت   

2/9/1969  
  )شاعر مرصى شاعر النيل(حافظ ابراهيم 

  4/2/1872 مولده  -
  22/7/1932 وفاته  -

حافظ  حادثة



 

 200

  

)الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )رئيس سورى(حافظ االسد 
  6/10/1930 مولده  -
 توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف -

بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 

  17/4/1971االسد  
ني األمريىك جيمى كارتر  قمة بني الرئيس-

  9/5/1977السورى حافظ األسد ىف جينف   و
 إجتامع بني الرئيس السورى حافظ األسد -

والرئيس املرصى حسنى مبارك ىف دمشق  
15/1/1998  

 الرئيس السورى حافظ األسد يستبعد شقيقه -
  8/2/1998 رفعت األسد من منصبه كنائب له

ني الرئيس املرصى حسنى مبارك  إجتامع ب-
وملك األردن حسني والرئيس السورى حافظ 
األسد ىف القاهرة وتناول البحث ىف جمود 
عملية السالم ىف الرشق األوسط واإلستيطان 

  6/7/1998اليهودى ىف القدس الرشقية   
ً إعادة إنتخاب حافظ األسد رئيسا للجمهورية -

ام السورية كوالية سابعة متتد سبعة أعو
10/2/1999 

  10/6/2000)  ً عاما72عن ( وفاته  -
  )اذاعى مرصى(حافظ عبدالوهاب 

  25/8/1989 عاما  81 وفاته  عن -
  )سياىس مرصى(حافظ عفيفى  

  9/11/1886 مولده  -
صـــحفى مرصى نقيـــب (حـــافظ محمـــود 

  )الصحفيني املرصيني األسبق
  26/12/1996 وفاته  -

  )شيخ سعودى مرصى االصل(حافظ وهبه 
  23/11/1967وفاته   -

  
  

سياىس مرصى ووزير االقتصاد (حامد السايح 
  )املرصى األسبق

 11/6/1999 وفاته  -
عــامل بحــار مرصى الخبــري ( حامــد جــوهر 

  )العاملى ىف علم البحار
  14/11/1907 مولده  -

  )استاذ قانون مرصى(حامد سلطان 
 15/11/1912 مولده  -

  )الرتبية دكتور مرصى وخبري(حامد عامر 
 25/2/1921 مولده  -

  )فنان تشكيىل مرصى(حامد ندا 
  27/5/1990 وفاته  -

    إيطاليا-  عالقات -الحبشة 
 توقيع الحلفاء بني إنجلرتا وإيطاليا إعرتاف -

بسيادة إيطاليا عىل الحبشة وتعهد إيطاليا 
 يف أصبح نافذ املفعول(بإحرتام األراىض األسبانية 

16/11/1938   (16/4/1937 
سياىس مرصى ووزير ( ابراهيم العادىل حبيب

  )الداخلية ىف مرص االسبق
  1/3/1938 مولده  -
    تعيني اللواء حبيب إبراهيم -

18/11/1997  
 إقالة حبيب العاديل إثر مطالبات الشعب -

 يناير  25بتغيريه وذلك عىل إثر ثورة 
31/1/2011  

  تم تحويله إىل نيابة أمن الدولة العليا عىل -
 للنيابة بضلوعه يف جرمية تفجري إثر بالغ

كنيسة القديسني يف اإلسكندرية، والتي 
 يناير 25حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 

2011  
7/2/2011  

حبيب  حافظ
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    السعودية-حج وحجاج 
 حاج ىف حريق مبخيم 2500  مقتل وإصابة -

  15/4/1997الحجاج قرب مكة  
ً حاجا ىف منى بالسعودية بسبب 150 مقتل -

  9/4/1998اج  إندفاع الحج
  الحجاب

 مجلس النواب الفرنىس يوافق عىل مرشوع -
قرار يحذر من ارتداء الحجاب أو أى رموز 
دينية أخرى ىف املدارس ثم املؤسسات 

  10/3/2004الحكومية  
  حجر رشيد

باملجمع ( اإلعالن عن إكتشاف حجر رشيد -
  19/7/1799)  العلمى املرصي

  27/8/1799  اكتشاف حجر رشيد  -
 ستطاع شامبليون فك رموز اللغة الهريوغليفية ا- 

 14/9/1822املسجلة عىل حجر رشيد  
    العامل العرىب-حدود سياسية 

  السعودية والعراق يوقعان اتفاقا يقىض بتقسيم - 
  26/12/1980املنطقة املحايدة بينهام  

سوية  السعودية وقطر توقعان عىل اتفاقية لت-
  20/12/1992الحدود بحضور الرئيس مبارك 

  حديقة االسامك
  10/7/1867 إفتتاح حديقة األسامك بالقاهرة  -

  حديقة الحيوان بالجيزة
  5/3/1891 إفتتاح حديقة الحيوان بالجيزة  -

  الحديقة الدولية ىف مرص
 الرئيس مبارك يفتتح الحديقة الدولية  -

31/3/1987  
  1948حرب 

 اإلرسائليون ينسفون بعض أحياء مدينة حيفا -
 ةالعربي

22/3/1948  
 

 قوات عصابة الهاجاناة اإلرسائيلية تستوىل عىل -
  22/4/1948مدينة حيفا  

  23/4/1948 سقوط حيفا ىف أيدى اليهود  -
 جنود إرسائيل تقتل مئات الفلسطينني ىف قرية -

  13/5/1948الطنطورة جنوىب حيفا  
  21/10/1948استيالء ارسائيل عىل برئ سبع  - 

  1973اكتوبر  6حرب 
بدء حرب اكتوبر التى متثل الجولة الرابعة من  -

الرصاع العرىب االرسائيىل بعبور القوات 
املسلحة املرصية قناة السويس وتحطيم خط 
بارليف، وكذلك بدءالحرب عىل الجبهة 

  السورية بني سوريا وارسائيل
6/10/1973 

 موافقة مجلس االمن عىل قرار سوفيتى -
 الرشق امريىك بقىض بوقف اطالق النار ىف

ر االوسط واجراء تسوية األزمة بناء عىل القرا
) 338قرار مجلس االمن رقم  (242
22/10/1973 

 الخاص 339 صدور قرار مجلس االمن رقم -
بوقف اطالق النار وارسال مراقبى األمم 
املتحدة لالرشاف عىل االلتزام بالقرار وموافقة 

عقب (بوقف اطالق النار يف الرشق األوسط
 23/10/1973)  73توبر  اك6حرب 

 ىف املطالبة 340 صدور قرار مجلس االمن رقم -
 اكتوبر  6بوقف اطالق النار فورا بعد حرب 

25/10/1973  
 عقد وزراء البرتول العرب اجتامعا لدراسة -

املوقف وتخفيض االنتاج ىف اعقاب حرب 
 4/11/1973 ىف الرشق االوسط  73اكتوبر 

 ىف فينا لبحث  اجتامع وزراء البرتول العرب-
خفض االنتاج وحظر التصدير ىف اعقاب حرب 

  18/11/1973 73اكتوبر 

حـرب  حـج
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  الحرب االثيوبية االريرتية
 بدء املعارك العسكرية بني أثيوبيا وأريرتيا -

 31/5/1998)  عىل الحدود بينهام(
  الحرب االسبانية الفرنسية

  9/1/1791 فرنسا تعلن الحرب عىل أسبانيا  -
  1969حرب االستنزاف

 قصف مركزى لخط برليف اإلرسائيىل الدفاعى -
من تحصيناته قامت بها القوات % 60وتدق 

املرصية املسلحة ىف حرب االستنزاف  
8/3/1969  

  عملية إرسائيل اإلنتقامية ىف الجزيرة الخرضاء- 
أثناء حرب اإلستنزاف املرصية اإلرسائيلية  

20/7/1969 
ائيل ىف  عملية جزيرة شدوان اإلنتقامية إلرس-

  22/1/1970أثناء حرب االستنـزاف مع مرص  
 بدء تنفيذ وقف إطالق النار عىل الجبهة -

)  بيان وزارة الخارجية( يوما 90املرصية ملدة 
8/8/1970  

  حرب االفيون
 قيام حرب االفيون بني الصني وبريطانيا  -

3/11/1839  
  الحرب األمريكية االسبانية

 ىف ميناء برازيل  إغراق سفينة حربية برازيلية-
يؤدى لبدء الحرب األمريكية األسبانية  

15/2/1898 
  الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب عىل -

  25/4/1898.  أسبانيا
  الحرب األمريكية العراقية

 الواليات املتحدة األمريكية تبدأ غزوها للعراق -
25/3/2003  

 بدء العمليات العسكرية التى نفذتها القوات -
  مريكية الربيطانية ىف العراق ضد نظام األ
  

صدام حسني بحجة القضاء عىل أسلحة الدمار 
الشامل التى يزعم االمريكيون أن العراق 

  20/3/2003ميلكها  
 اإلطاحة بنظام صدام حسني وسقوط بغداد -

أمام الغزو األمريىك الربيطاىن للعراق بحجة 
القضاء عىل أسلحة الدمار الشامل التى يزعم 

  9/4/2003األمريكية أن العراق متلكها  
  الحرب األمريكية الفيتنامية

 القاذفات األمريكية ترضب ألول مرة عاصمة -
  29/6/1966فيتنام الشاملية هانوى بالقنابل  

 الجنود األمريكيون ىف فيتنام الجنوبية يبيدون -
  16/3/1968سكان قرية ماى الى  

  الحرب األمريكية الكوبية
ة الصواريخ الكوبية واصبح العامل كله   تفجرازم-

عىل حافة حرب عاملية ثالثة بإعالن الرئيس 
االمريىك كيندى الحصار عىل كوبا  

22/10/1962  
  24/10/1962الواليات املتحدة تحارص كوبا  -

  الحرب االهلية األمريكية
  12/4/1861  بدء الحرب األهلية األمريكية  -
اء الحرب األهلية أثن( نهاية حرب األيام السبعة -

  2/7/1862)  األمريكية
  26/5/1865إنتهاء الحرب األهلية األمريكية  -
 الرئيس األمريىك أندرو جونسون يعلن رسميا -

  20/8/1866إنتهاء الحرب األهلية  
  الحرب االهلية الروسية

  19/5/1890   بدء الحرب األهلية ىف روسيا-
  الحرب االهلية السودانية

ت الرسمية بصدد قضية السودان   بدء املباحثا-
4/10/1952  

 بداية الحرب األهلية بني شامل وجنوب -
  18/8/1955السودان  

الحـرب  الحـرب
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  الحرب االهلية اللبنانية
 بدء اجتامعات الطائف بالسعودية لحل -

 22تنتهى باتفاق ىف (املشكلة اللبنانية 
  9/10/1989)  اكتوبر

 استسالم العامد ميشيل عون رئيس الحكومة -
سكرية ىف لبنان وقائد القوات املتمردة الع

 عاما  15وانتهاء الحرب االهلية اللبنانية بعد 
27/10/1990  

  الحرب االهلية اليمنية
 بدء األزمة السياسية ىف اليمن تؤدى إىل حرب -

  19/8/1993أهلية  
 قيام الحرب األهلية بني شطرى اليمن املوحده  -

4/5/1994  
بدخول قوات (اليمن  إنتهاء الحرب األهلية ىف -

  7/7/1994)  صنعاء لعدن
  حرب االيام السبعة األمريكية

أثناء الحرب األهلية ( نهاية حرب األيام السبعة -
  2/7/1862) األمريكية

  الحرب اإليرانية العراقية
 إيران تعلن قبولها قرار مجلس األمن وقف -

  18/7/1988الحرب مع العراق  
 سنوات 8انية بعد  إنتهاء الحرب العراقية اإلير-

  8/8/1988من نشوبها  
  الحرب الباكستانية الهندية

اطالق النار بني الهند وباكستان  وقف -
22/9/1965  

  4/12/1971نشوب الحرب بني الهند وباكستان  - 
 توقف القتال بني القوات الهندية والباكستانية -

)  بعد قتال أكرث من شهرين(ىف كشمري 
11/7/1999  

  
  
  

  وسية الروسيةالحرب الرب
 إنتصار القوات الروسية عىل الربوسية ىف -

  23/8/1914   (Frankenau)معركة فرانكينو
  الحرب الربوسية الفرنسية

الحكومة ( قيام كوميونة باريس الثانية - 
 التى تألفت ىف باريس ىف نهاية الجامهريية

  18/3/1871) الحرب الربوسية الفرنسية
  10/5/1871وسية إنتهاء الحرب الفرنسية الرب - 

  الحرب الربيطانية الفرنسية
 إشتباك األسطولني اإلنجليزى والفرنىس ىف مياه -

  6/7/1782مدراس بالهند  
  الحرب البلغارية الرتكية

  3/2/1913بلغاريا تستأنف حربها ضد تركيا  -
  حرب البلقان األويل

  بدء حرب البلقان األوىل بعد إعالن جمهورية -
  8/10/1912ركيا  الجبل االسود ىف ت

  حرب البوير
) بني بريطانيا وترانسفال( بدء حرب البوير -

11/10/1899  
 بدء حرب البوير بني إنجلرتا واملستوطنني ىف -

  10/1/1900جنوب أفريقيا  
  1991  - 1990حرب الخليج 

الذى ) 665( مجلس األمن يصدر القرار رقم -
يقىض بفرض الحظر عىل العراق ويجيز 

وة ألول مرة ىف تاريخ املنظمة  إستخدام الق
25/8/1990  

  مجلس االمن يفرض حظرا جويا عىل العراق  -
25/9/1990  

 بدء حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت -
  17/1/1991تنفيذا لقرار مجلس األمن  

حـرب  الحـرب
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 بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير -
  19/2/1991الكويت 

اء  الرئيس األمريىك جورج بوش يعلن إنته-
حرب تحرير الكويت بعد غزو العراق لها  

27/2/1991  
  حرب الرمال

  اندالع حرب الرمال بني الجزائر واملغرب  -
9/10/1963  

  الحرب الروسية االفغانية
 توقيع اإلتفاق النهاىئ لسحب القوات -

  14/4/1988السوفيتية من أفغانستان  
  الحرب الروسية الرتكية

  13/7/1878كية   إنتهاء الحرب الروسية الرت-
  الحرب الروسية الفرنسية

  8/7/1792 فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا  -
  9/10/1806روسيا تعلن الحرب عىل فرنسا  -
  19/7/1870فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا  -

  الحرب الروسية اليابانية
  8/2/1904بدء الحرب الروسية اليابانية    -
يابان   بداية معركة تومينهان بني روسيا وال-

24/4/1939  
  حرب السبعني عاما

 التوقيع عىل إتفاقية الصلح بني أملانيا وفرنسا -
  1/3/1871إلنهاء حرب السبيعني عاما  

  حرب السنني السبع
 توقيع معاهدة باريس التى أنهت حرب -

)   بني بريطانيا وفرنسا وأسبانيا(السنني السبع 
10/2/1763  

  الحرب الصينية الهندية
بعد حرب (م ىف الهند الصينية إعالن السال -

  11/8/1954)   سنوات7
  
  

  الحرب الصينية اليابانية
  29/1/1932 اليابانية تغزو شنغهاى الصينية  القوات- 
  7/7/1937 بداية الحرب اليابانية الصينية  -
  23/9/1940 اليابان تهاجم الهند الصينية  -

  الحرب العاملية األوىل
انتز فرديناند  حادث إغتيال األرشيدوق فر-

الرشارة األوىل للحرب (وارث عرش النمسا 
  28/6/1914) العاملية األوىل

 أملانيا تعلن الحرب عىل روسيا تضامنا مع -
  1/8/1914النمسا ىف الحرب العاملية األوىل  

ىف الحرب ( إعالن أملانيا الحرب عىل فرنسا -
  3/8/1914)  العاملية األوىل

املية األوىل إىل  دخول بريطانيا الحرب الع-
  4/8/1914جانب فرنسا ضد أملانيا  

  فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر-
10/8/1914  

 إنجلرتا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر ىف -
  12/8/1914الحرب العاملية األوىل  

 القوات األملانية تحتل مدينة بروكسل البلجيكية -
 20/8/1914خالل الحرب العاملية األوىل  

 إنتصار القوات الروسية عىل الربوسية ىف -
  23/8/1914    (Frankenau)معركة فرانكينو

 امينيقوات األملانية تستوىل عىل مدينة  ال-
"Amiens"  30/8/1914الفرنسية  

 بدء معركة طارن ىف فرنسا ىف الحرب العاملية -
  6/9/1914األوىل 

 فشل قوات الحلفاء ىف السيطرة عىل الدردنيل -
  19/2/1915)  اء الحرب العاملية األوىلأثن(

 األملان يستخدمون ألول مرة الغاز السام ضد - 
  22/4/1915) ىف الحرب العاملية األوىل(يني الفرنس

  23/4/1915إيطاليا تدخل الحرب ضد النمسا  -

ربالحـ  حـرب
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 بريطانيا تبدأ الهجوم عىل تركيا ىف الحرب -
  25/4/1915العاملية األوىل 

ن الرسية بني الحلفاء وإيطاليا  توقيع معاهدة لند-
  26/4/1915أثناء الحرب العاملية األوىل  

 إيطاليا تعلن الحرب عىل النمسا خالل الحرب -
  23/5/1915العاملية األوىل  

 أملانيا تلقى عىل بريطانيا أثناء الحرب العاملية -
األوىل أكرب القنابل ىف تاريخ الحروب، كانت 

  16/2/1916القنبلة تزن ألف كيلو 
 رسيان األمر األملاىن بإغراق السفن التجارية -

املسلحة خالل الحرب العاملية األوىل  
29/2/1916  

 بني Sykes- Pico توقيع معاهد سايكس بيكو-
بريطانيا وفرنسا أثناء الحرب العاملية األوىل 

وقعت املعاهدة ىف القاهرة وظلت رسية إىل (
ع ان اعلنت الثورة البلشفية عنها ىف مطل

1918  (9/5/1916  
 رومانيا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر بدون -

تهديد مسبق والقوات األملانية تدمرها خالل 
  27/8/1916الحرب العاملية األوىل  

  28/8/1916رومانيا تدخل الحرب مع الحلفاء  - 
 إيطاليا تعلن الحرب عىل أملانيا ىف الحرب -

  28/8/1916العاملية األوىل 
ىف الحرب (تال بني روسيا وأملانيا  توقف الق-

  26/2/1917) العاملية األوىل
  6/4/1917 دخول أمريكا الحرب العاملية األوىل  - 
 الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب -

  28/4/1917ًرسميا عىل أملانيا 
 قوات فيصل العربية تستوىل عىل ميناء العقبة -

ى ثم تلتق) مع املغامر اإلنجليزى لورانس(
  6/7/1917بقوات اللنبى ىف فلسطني  

 استيالء قوات الحلفاء عىل بري سبع ىف فلسطني -
  31/10/1917خالل الحرب العاملية األوىل  

  
  

إستسالم ( توقيع معاهدة برست ليتوفسك -
روسيا ألملانيا وخرجت من الحرب العاملية 

  3/3/1918)  األوىل
  الجيش الربيطاىن يدخل فلسطني خالل الحرب-

  3/4/1918العاملية األوىل  
 معاهدة بوخارست برومانيا إشرتكت ىف -

وبني ) بعد تسليمها(توقيعها رومانيا ىف جانب 
أملانيا والنمسا وتركيا، وبلغاريا من جانب أخر 

  7/5/1918أثناء الحرب العاملية األوىل  
 األسطول الربيطاىن يقذف أستانبول بالقنابل  -

7/7/1918  
القوات العثامنية أمام قوات  بداية تراجع -

  13/7/1918اللنبى ىف فلسطني  
)  فرنسا( بدء الهجوم األملاىن عىل املارن -

15/7/1918  
 الجيوش األملانية تبدأ تراجعها ىف مختلف -

ميادين القتال قبل إستسالمها ىف نهاية الحرب 
  19/7/1918الثانية   العاملية األوىل للمرة

لشامل عىل خطوط  بدء الهجوم اإلنجليزى ا-
  20/8/1918األملان 

 انهيار القوات االملانية عىل الساحة الفرنسية -
  12/9/1918)  ىف الحرب العاملية األوىل(

ىف نهاية الحرب العاملية ( النمسا تطلب الصلح -
  14/9/1918)  األوىل

االملاىن " هندنبورج" قوات الحلفاء تخرتق خط -
مع االملان  ىف اثناء الحرب العاملية األوىل 

29/9/1918  
  30/9/1918  قوات الحلفاء تدخل دمشق  -
 تركيا توقع هدنة مع الدول الحليفة اثناء -

  30/10/1918الحرب العاملة األوىل  
ها  انتهاء الحرب العاملية األوىل بالهدنة التى وقعت-

  11/11/1918أملانيا القيرصية مع الحلفاء 
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باريس ىف ىف ( إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا -
أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 

)  1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 
19/1/1919  

ىف نهاية الحرب ( توقيع معاهدة فرساى -
  28/6/1919) العاملية األوىل

ىف  بدء تقليد تشيع جنازة الجندى املجهول -
  11/11/1920أعقاب الحرب العاملية األوىل 

 عىل إعادة النظر ىف معاهدة  وافق الحلفاء-
سيفر التى أجربت الدولة العثامنية عىل قبولها 

ميتها ىف الحرب العاملية األوىل بعد هز
26/3/1922  

  الحرب العاملية الثانية
 اتفاقية ميونيخ ملنع وقوع الحرب العاملية -

  28/9/1938الثانية 
لضامن عدم ( توقيع حلف بني فرنسا وأملانيا -

  6/12/1938)  لحدود االمنهاالقدام عىل ا
 سقوط برشلونه ىف أيدى قوات فرانكو  -

26/1/1939  
 سقوط العاصمة االسبانية مدريد ىف أيدى -

  28/3/1939قوات فرانكو 
بولندا واجتياح هتلر _  وقوع ازمة دانزج -

بعد ) بداية الحرب العاملية الثانية(لبولندا 
ان غزو أملانيا لبولندا وبريطانيا وفرنسا تعلن

  1/9/1939الحرب  
 نشوب الحرب العاملية الثانية بني انجلرتا -

فرنسا وبريطانيا تعلنان الحرب عىل (وأملانيا 
  3/9/1939)  أملانيا

 الواليات املتحدة تعلن حيادها ىف الحرب -
  5/9/1939العاملية الثانية 

 القوات السوفيتية تجتاح بولندا ، وبولندا -
السوفيتى ىف الحرب تستسلم ألملانيا واالتحاد 

  17/9/1939العاملية الثانية 
  
  

) ىف الحرب العاملية الثانية( استسالم بولندا -
  27/9/1939ألملانيا واالتحاد السوفيتى  

 تقسيم بولندا بني أملانيا وروسيا اثناء الحرب -
  29/9/1939العاملية الثانية  

 قوات أملانيا الهتلرية تبدأ غزوها للدمنارك -
  9/4/1940ج والرنوي

 10/4/1940  القوات األملانية تغزو بلجيكا وهولندا- 
 أملانيا تغزو بلجيكا وهولندا وذلك ىف الحرب -

  10/5/1940العاملية الثانية  
 القوات األملانية النازية تحتل العاصمة -

  17/5/1940البلجيكية بروكسل  
 القوات األملانية تحتل املدينة الفرنسية دنكرك -

27/5/1940  
) 1940 يونية 4إىل ( بدء موقعة دنكرك البحرية -

  29/5/1940خالل الحرب العاملية الثانية 
 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج ىف -

  9/6/1940الحرب العاملية الثانية  
 ملك رومانيا يستسلم لألملان ىف الحرب العاملية -

  9/6/1940الثانية 
بريطانيا  أعلنت إيطاليا الحرب عىل فرنسا و-

موسولينى يعلن دخول إيطاليا ضد الحلفاء (
  10/6/1940)  ىف الحرب العاملية الثانية

 القوات األملانية تحتل باريس ىف الحرب -
  14/6/1940العاملية الثانية  

 الجيش األملاىن يكمل تطويقة لخط ماجينو -
  15/6/1940الدفاعى الفرنىس  

 ىف الحرب  أملانيا بدأت قصف بريطانيا بالقنابل-
  8/8/1940العاملية الثانية  

  28/9/1940 ايطاليا تهاجم اليونان  -
 االملان يعلنون انتصارهم عىل بريطانيا خالل -

  31/10/1940الحرب العاملية الثانية  
  22/1/1941 القوات الربيطانية تحتل طربق  -

الحـرب  الحـرب



  

 

 207

  

  )الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 قوات الحلفاء تدخل مدينة بنغازى الليبية -
  7/2/1941الثانية  أثناء الحرب العاملية 

 إنضامم يوغسالفيا إىل معسكر أملانيا ىف الحرب -
  25/3/1941العاملية الثانية  

 القوات األملانية تحت قيادة مانفريد روميل -
تبدأ هجوما عىل القوات الربيطانية ىف ليبيا 

  30/3/1941خالل الحرب العاملية الثانية 
ليبية  إحتالل القوات األملانية مدينة بنغازى ال-

خالل الحرب (وجالء القوات الربيطانية 
  3/4/1941).العاملية الثانية

 القوات الربيطانية والحليفة تدخل أديس أبابا -
  6/4/1941ىف الحرب العاملية الثانية  

  8/4/1941 أملانيا تحتل سالونيكا باليونان  -
  19/4/1941سالم يوغوسالفيا للجيش األملاىن  إست- 
  2/5/1941تحتل هولندا   القوات النازية -
 البحرية الربيطانية تغرق بارجة الجيش -

  27/5/1941األملانية بسامرك 
  31/5/1941وات الربيطانية تسيطر عىل بغداد  الق- 
ىف ( أعلن هتلر الحرب عىل اإلتحاد السوفيتى -

) عملية باربريوزا(الحرب العاملية الثانية 
22/6/1941  

ألملانية مدينة  بداية حصار القوات النازية ا-
  21/8/1941ليننجراد الروسية  

 الجيش اإلملاىن يشن هجوما عىل موسكو أثناء -
  2/10/1941الحرب العاملية الثانية  

 ادولف هتلر يقبل االتحاد السوفيتى هزم ىف -
  3/10/1941الحرب العاملية الثانية  

 القوات الروسية تصد الهجوم االملاىن عىل -
  25/10/1941موسكو 

اثناء (الجيش االملاىن يحتل شيه جزيرة القزم  -
  30/10/1941)  الحرب العاملية الثانية

اليابان تقوم بهجوم جوى ( موقعة بريل هاربور -
  عىل القاعدة الحربية األمريكية بريل هاربور 

  

ىف املحيط الهادى وتلحق باالسطول االمريىك 
  7/12/1941خسائر فادحة 

الحرب عىل اليابان ىف  اعلنت الواليات املتحدة -
  8/12/1941اليوم التاىل ملوقعة بريل هاربور  

 الواليات املتحدة وبريطانيا تدخالن الحرب -
 ضد اليابان وأملانيا وايطاليا تعلنان الحرب عىل

الواليات املتحدة وبدورها تعلن الحرب 
  11/12/1941عليهام 

 القوات االنجيلزية تحتل بنغازى ىف لبيبا اثناء -
  24/12/1941رب العاملية الثانية  الح

 اليابانيون يحتلون العاصمة الفلبينية مانيال  -
2/1/1942  

  11/1/1942يابانيون كواالملبور ىف املاليو  إحتل ال- 
 اليابان تستوىل عىل جزر سنغافورة ىف الحرب -

  15/2/1942العاملية الثانية  
 القوات اليابانية تبدأ غزوها لجزيرة جاوة -

يسيا أثناء الحرب العاملية الثانية  بأندون
28/2/1942  

 روميل يقود الهجوم األملاىن عىل شامل إفريقيا -
27/5/1942  

 القوات األملانية تهاجم سباستيبول ىف الجبهة -
  4/6/1941الروسية 

البحرية الكربى ىف " ميدواى" بدء معركة -
املحيط الهادى بني البحرية األمريكية واليابان  

4/6/1942  
 معركة ميداوى بني األسطول الياباىن واألسطول -

  7/6/1942األمريىك 
 الغواصات اليابانية تقصف العاصمة األسرتالية -

  8/6/1942سيدىن  
  21/6/1942قوات األملانية تدخل مدينة طربق  ال- 
 قوات املحور بقيادة روميل تدخل حدود مرص -

  24/6/1942الغربية 
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مدينة ستالنجراد  الجيوش االملانية تهاجم -
السوفيتية ىف الحرب العاملية الثانية  

15/9/1942  
 التى 1942 نوفمرب 4 بدء معركة العلمني حتى -

انتهت بهزمية قوات املحور امام الحلفاء  
23/10/1942  

 القوات السوفيتة بقيادة جوكوف تتم محارصة -
القوات االملانية ىف ستالينجراد بقيادة فون 

  22/11/1942بأولوس  
 الجيش األملاىن يبدأ انسحابه من القوقاز -

  2/1/1943الروىس 
  23/1/1943وات الحلفاء  إحتالل طرابلس عىل يد ق- 
بإعرتاف (إنتهاء معركة ستالينجراد بهزمية أملانيا  -

  3/2/1943)  إذاعة من مقر قيادة هتلر
 غزو الحلفاء إليطاليا ىف الحرب العاملية الثانية -

10/7/1943  
 الحلفاء تسيطر عىل جزيرة صقلية   قوات- 

17/8/1943  
  4/9/1943 قوات الحلفاء تنزل عىل شواطئ ايطاليا  - 
 إيطاليا تعلن الحرب عل أملانيا حليفتها السابقة -

13/10/1943  
 مؤمتر القاهرة ىف اثناء الحرب العاملية الثانية -

)  ، شيانج كاى تشيك، ترششلروزفلت(
22/11/1943  

 الحرب العاملية الثانية  اثناء مؤمتر طهران ىف-
  26/11/1943)  ستالني, ترششل, روزفلت(

ان الذى فرضه األمل( رفع الحصار عن ليننجراد -
  18/1/1944) ىف الحرب العاملية الثانية

  
  
  
  

 هزمية وتسليم القوات األملانية املحارصة ىف - 
  27/1/1944ليننجراد أثناء الحرب العاملية الثانية  

  12/5/1944لفاء تبدأ غزوها إليطاليا ات الح قو- 
 دخول القوات املتحالفة مدينة روما وإنهيار -

املقاومة األملانية خالل الحرب العاملية الثانية  
4/6/1944  

 نزول قوات الحلفاء بقيادة أيزنهاور ىف فرنسا -
قوات ) (D -  Day(ىف الحرب العاملية الثانية 

ندى الحلفاء تبدأ خطة لغزو منطقة نورما
  6/6/1944)  الفرنسية

 الحلفاء يحررون مدينة شريبورج الفرنسية -
27/6/1944  

 بدء املقاومة الشعبية البولندية ضداألملان ىف -
  1/8/1944الحرب العاملية الثانية  

 تحرير باريس من القوات النازية أثناء الحرب -
العاملية الثانية ودخول ديجول باريس عىل 

  25/8/1944رأس قوته 
 القوات الروسية تدخل العاصمة املجرية -

  30/8/1944بوخارست 
 قوات الحلفاء تحرر العاصمة البلجيكية -

  5/9/1944بروكسل 
  17/1/1945القوات السوفيتية تحتل فرسوفيا  -
ىف أعقاب الحرب العاملية " يالتا" بدء مؤمتر -

حرضه فرانكلني، روزفلت، ستالني، (الثانية 
( الدولية من  نظمةلبحث إقامة امل) ترششل

  4/2/1945) 1945 فرباير 11 -4
  11/2/1945 إنهاء مؤمتر يالتا  -
 غارة الحلفاء عىل مدينة دريزدين األملانية -

)  Dresden( )تقتل ربع مليون مدىن أملاين(
13/2/1945  

  الطريان األمريىك يقصف العاصمة اليابانية -
ألف قتيل عىل هامش  100طوكيو مخلفا 

  10/3/1945املية الثانية الحرب الع
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 الجيش األحمر بقيادة تولبوخني يدخل فينا  -
13/4/1945  

  14/4/1945القوات الربيطانية تحتل رانجون  - 
 القوات السوفيتية تخرتق دفاعات األملان حول -

ىف نهاية الحرب العاملية الثانية  (برلني 
20/4/1945  

ة  إلتقاء القوات السوفيتية بالقوات األمريكي-
  25/4/1945.  عىل ضفاف نهر األلب

ىف الحرب العاملية ( إحتالل جيش الحلفاء برلني -
  2/5/1945) الثانية

 إستسالم أملانيا للحلفاء ىف الحرب العاملية -
  7/5/1945الثانية وإنتهاء النازية  

 الجرنال األملاىن يودل يوقع مع ايزنهاور وثيقة -
  8/5/1945إستسالم أملانيا ىف رميز  

  9/5/1945 عيد النرص عىل النازية ىف روسيا  -
 القوات األمريكية تحتل جزر أوكيناوا  -

24/6/1945  
 سقوط روما ىف أيدى الحلفاء ىف الحرب -

  4/7/1945العاملية الثانية  
 مؤمتر بوتسدام للدول املنترصة ىف الحرب -

  1/8/1945العاملية الثانية 
نجازاىك  إلقاء القنلبة الذرية الثانية عىل -

)  أسقطتها الواليات املتحدة األمريكية(
9/8/1945  

 أعلنت اليابان التسليم ىف الحرب العاملية -
  14/8/1945)  نهاية الحرب(الثانية 

 القوات األمريكية تبدأ إحتاللها لألراىض -
  27/8/1945اليابانية 

 اليابانيون يوقعون قرار استسالمهم للواليات -
  1/9/1945املتحدة األمريكية  

 اليابان توقع رشوط االستسالم لتنتهى بذلك -
قدم وزير خارجية (الحرب العاملية الثانية 

  اليابان وثيقة استسالم بالده ىف الحرب العاملية
  

  

 الثانية اىل الجرنال ماك ارثر عىل ظهر البارجة 
 2/9/1945) ميسورى(األمريكية العمالقة 

ا انتهاء   الرئيس االمريىك ترومان يعلن رسمي-
  31/12/1946الحرب العاملية الثانية  

 بدء تنفيذ مرشوع مارشال إلنعاش أوربا -
الغربية بعد الحرب العاملية الثانية  

5/4/1948  
 إعالن قيام جمهورية أملانيا الدميقراطية -

بعد الهزمية األملانية ىف ) الرشقية(الشعبية 
  19/3/1949الحرب العاملية الثانية 

ن ة جامعية للجنود االملاكتشاف مقرب إ-
28/3/1990  

 الحلفاء يحتفلون مبرور خمسني عاما عىل -
  6/6/1994معركة النورماندى  

  1948حرب فلسطني 
 رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن تقريرها -

بأنه ال مناص من تأليف قوة دولية تتوىل 
 فرض التقسيم ىف فلسطني ورفض مجلس

  16/2/1948 األمن والجمعية العامة التوصيات
 وسيط األمم املتحدة برنادوت يوىص الهيئة -

بتكبري املساحة املخصصة للعرب عىل حساب 
املساحة املخصصة إلرسائيل ىف فلسطني  

27/6/1948  
 إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس األمة -

إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة وقبول 
  6/3/1949الدول العربية الهدنة الثانية  

  حرب الكواكب
 الرئيس األمريىك ريجان يعلن بدء العمل ىف -

بتكاليف " حرب الكواكب"الدفاع اإلسرتاتيجى 
  23/3/1983 مليار دوالر 44
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  الحرب الكورية
أغارت كوريا الشاملية ( بدء الحرب الكورية -

عىل كوريا الجنوبية والواليات املتحدة ترسل 
قوات للدفاع عن كوريا الجنوبية التى 
انقسمت إىل شطرين بعد الحرب العاملية 
الثانية وصدور قرار مجلس األمن بوقف 

  25/6/1950) القتال ىف كوريا
 تدخل الواليات املتحدة ىف الحرب الكورية -

الذى وصف بأنه عمل بوليىس لتأييد األمم 
  27/6/1950املتحدة  

  حرب املورة
 خمدت حرب املورة التى اندلعت ىف فرباير -

1828 1/10/1828  
  حرب اليمن

 تم انسحاب القوات املرصية بالكامل من -
  8/12/1967اليمن 

  1967حرب يونيه
بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -

مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط
إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل سيناء 
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967غزة  وقطاع 
  )مرص(الحرس الجمهورى 

 هجوم مجموعة إرهابية مسلحة من بني -
مؤيدى الرئيس املعزول محمد مرىس حاولت 
اقتحام دار الحرس الجمهورى ىف منشية 

 6 قتيال وإصابة 51البكرى بالقاهرة أسفر عن 
  8/7/2013من املجندين 

  حركة الجهاد اإلسالمى الفلسطينية
 80عهم وأصيب  إرسائيليا مرص18لقى  -

أخرون بجروح ىف عملية إستشهادية ىف 
   يافا القدس الغربية ىف مطعم للبيتزا بشارع

  

التجارى وأعلنت كل من حركة الجهاد 
اإلسالمى وكتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكرى لحركة حامس مسؤليتهام عن 

 19/8/2001الحادث  
  حركة حامس الفلسطينية

حركة حامس الشيخ  إرسائيل تعتقل زعيم -
 أحمد ياسني

19/5/1989  
 سمحت السلطات اإلرسائيلية للشيخ أحمد -

) حامس(ياسني زعيم حركة املقاومة اإلسالمية 
بالعودة إىل مكان إقامته ىف األردن  

10/6/1998  
 أخرون 80 إرسائيليا مرصعهم وأصيب 18 لقى -

بجروح ىف عملية إستشهادية ىف القدس 
يتزا بشارع يافا التجارى الغربية ىف مطعم للب

وأعلنت كل من حركة الجهاد اإلسالمى 
وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى 

لحركة حامس مسؤليتهام عن الحادث  
19/8/2001 

  حركة عدم االنحياز
 إعالن قيام حركة عدم اإلنحياز عىل يد عبد -

  25/4/1955النارص وتيتو نهرو ىف باندونج 
عدم اإلنحياز الثاىن بريوىن  إنعقاد مؤمتر دول -

)   1958/ 10/7 إىل 3 (عبد النارص تيتو من
3/7/1958  

  إنعقاد مؤمتر رؤساء الدول غري املنحازة ىف-
  31/8/1961بلجراد بحضور جامل عبد النارص 

  الحركة النقابية ىف مرص
 مرور مائة عام تاسيس الحركة النقابية -

  17/12/1998. املرصية
  الحروب الصليبية

  7/6/1099 بدء الحصار الصليبى للقدس  -

الحـروب  الحـرب
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  15/7/1099 إحتالل الصليبيني لبيت املقدس  -
 سقوط مدينة أنطاكية بأيدى القوات الصليبية -

2/6/1098  
  12/7/1191 سقوط عكا ىف يد الصليبيني  -
  6/6/1218لحملة الصليبية الخامسة عىل مرص  ا- 
 سقوط عكا ىف يد املامليك وإنتهاء حكم -

يني لإلراىض املقدسة ىف فلسطني  الصلب
18/5/1291  

    الواليات املتحدة األمريكية-الحرية 
 إعلن الرئيس األمريىك فرانكلني روزفلت -

  التعبري -مرشوع الحريات األربع ىف العقيدة 
  6/1/1941  الخوف  -   التحرر من الفقر-

  حريق روما
 18/7/64 حريق روما الكبري  -

  حريق القاهرة
، وقتل  مبنى700إحرتاق (لقاهرة  حريق ا-

)   مليون جنيه12، وخسائر تقدر ب عرشات
26/1/1952  

  حريق لندن
 بدء حرائق لندن التى استمرت ملدة خمسة -

ايام اتت عىل املدينة مبا ىف ذلك كاتدرائية 
  2/9/1666سان بول  

  الحزب االتحادى الدميقراطى السوداىن
بعد  إنهيار حكومة االئتالف ىف السودان -

إنسحاب الحزب اإلتحادى الدميقراطى برئاسة 
  22/8/1987محمد عثامن  

  حزب اإلستقالل الهندي
 الن تشكيل حزب اإلستقالل الهندىإع -

30/8/1928  
  
  
  
  

  حزب األحرار الدستوريني املرصى
 )السياسة( صدور العدد األول من جريدة -

اليومية لبيان حال حزب االحرار الدستوريني 
حسني هيكل رئيسا لتحريرها  واختري محمد 

31/10/1922  
   اللبناىنالـلـهحزب 

 فؤاد السنيورة يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية -
   الـلـهوزراء من حزب  التى تضم

19/7/2005 
 حرب بني إرسائيل 2006 اغسطس14 إىل -

 1400 اسفرت عن سقوط حواىل الـلـهوحزب 
  12/7/2006قتيل   

  حزب االمة املرصى
  21/12/1907 حزب االمة ىف مرص تاسيس -
 تشكيل حزب األمة ىف مرص الذى كونته -

مجموعة الجريدة برئاسة أحمد لطفى السيد  
21/9/1907  

  حزب البعث السورى
 اربعة إرهابيني تابعني لحزب البعث السورى -

يقتحمون سفارة مرص ىف أنقرة ويحتجزون 
شخصا داخل املبنى   18السفري وابنه و

13/7/1971  
  ب البعث العراقىحز

 زعامء البعث العراقى يحرضون إىل القاهرة -
وسوريا  ولة اإلنضامم للوحدة بني مرصاملح

  17/3/1963اولة املح ورفض جامل عبد النارص
 إستقالة الرئيس العراقى أحمد حسن البكر -

وتوىل صدام حسني رئاسة الجمهورية وحزب 
  16/7/1979البعث 

حـزب  الحـرية
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  حزب البعث العرىب
حزب البعث العرىب االشرتاىك   تأسيس -

7/4/1947  
  حزب التجمع املرصى

 أحزاب الوفد والتجمع والنارصى ىف مرص -
طالب بإصالحات دستورية وسياسية ت

31/8/1999  
  حزب تونس الفتاة

  19/1/1907)  تونس الفتاة( تأسيس حزب -
  حزب الدستور الجديد التونىس

 بدء إنعقاد مؤمتر قرص هالل ىف تونس -
 2/3/1934 حزب الدستور الجديد  وتأسيس

  حزب الرفاه الرتيك
 حل حزب الرفاه اإلسالمى ىف تركيا  -

22/1/1998  
 تنفيذ الحكم بحل حزب الرفاة ىف تركيا -

22/2/1998  
  حزب الشعب املرصى

 تاسيس حزب الشعب املرصى برئاسة اسامعيل -
صدقى وإصدار جريدة يومية باسم الشعب   

17/11/1930  
جبهة الوطنية ىف مرص من حزب الوفد   قيام ال-

واالحرار الدستورييني وحزب الشعب وحزب 
االتحاد والوفد السعدى والحزب الوطنى 
واملستقلني وقيام مظاهرات الطلبة العادة 

  12/12/1935   1923العمل بدستور 
  الحزب الشيوعى الروىس

 15 بدء املؤمتر الحزب الشيوعى السوفيتى -
  2/12/1927) خوانهقرر فصل تروتسىك وإ(

  
  
  
  

ى  خروشوف يفتح مؤمتر الحزب الشيوع-
  14/2/1956العرشين بهجوم حاد عىل ستالني 

  اقصاء نيكيتا خروشوف من رئاسة وزراء -
االتحاد السوفيتى ومن سكرتارية الحزب 
الشيوعى وتوىل اليكس كوسيجني الوزراة 

  14/10/1964السوفيتية  
زب الشيوعى  توىل جورباتشوف سكرتارية الح-

  2/3/1985السوفيتى خلف لتشرينينكو  
 الحزب الشيوعى السوفيتى يتخىل عن -

ً عاما  72إحتكاره للسلطة السياسية بعد 
7/2/1990  

ولة إنقالب ضد الرئيس السوفيتى ا فشل مح-
ميخائيل جورباتشوف وحل الحزب الشيوعى 

  19/8/1991السوفيتى  
  الحزب الشيوعى الفرنيس

مارشيه سكرتري الحزب الشيوعى   وفاة جورج -
  16/11/1997الفرنىس السابق   

  الحزب الشيوعى الفيتنامى
 إقصاء الجرنال جياب عن عضوية املكتب -

  31/1/1982لسياىس للحرب الشيوعى الفيتنامى ا
  حزب العامل األملاين

 أعلن ىف ميونخ برنامج حزب العامل األملاىن -
  24/2/1920ًالذى أصبح هتلر زعيام له  

  9/2/1946 إنشاء حزب العامل األملاىن الحاىل  - 
  حزب العامل الربيطاىن

  27/2/1900أسيس حزب العامل الربيطاىن  ت-
 تأليف أول وزارة عاملية بريطانية برئاسة -

  24/1/1924رامزى ماكدونالد   
 حل هيوجيتسكيل محل كليمنت آتىل ىف -

  7/12/1955زعامة حزب العامل الربيطاىن  

حـزب  حـزب
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فوز ساحق لحزب العامل ىف اإلنتخابات  -
)  توىن بلري رئيس للوزارة(الربيطانية 

1/5/1997  
 فوز حزب العامل ىف اإلنتخابات الربملانية -

)  برئاسة توىن بلري(الربيطانية لفرتة ثانية 
8/6/2001  

  حزب العمل االرسائيىل
ىف " املاباى" تأسيس حزب العمل ىف إرسائيل -

  8/1919 /15إرسائيل 
 حزب العامل اإلرسائيىل يعقد أغلبيته لحزب -

)  ألول مرة منذ إنشاء إرسائيل(اليكود 
17/5/1977  

  24/6/1992زب العمل اإلرسائيىل يعود للحكم  ح- 
 إنتخاب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان -

  25/3/1993رئيسا إلرسائيل  
  حزب العمل املرصى

 وفاة املهندس ابراهيم شكرى رئيس حزب -
 5/8/2008 عاما  90ل املرصى عن العم

  الحزب الفاىش االيطاىل
 الف من عنارص الحزب 40 موسولينى يامر -

الفاىش الذى يتزعمه بالزحف عىل روما 
  28/10/1922لالستيالء عىل السلطة   

  حزب الكتائب اللبناىن
 بدء إشتباكات دموية بني حزىب الكتائب -

اللبنانية والقومى السورى ىف بريوت  
10/6/1949  

 وفاة بيري الجميل مؤسس حزب الكتائب ووالد -
الرئيس اللبناىن أمني الجميل وبشري الجميل  

29/8/1984 
 وفاة رئيس حزب الكتائب اللبناىن جورج -

  17/11/1998سعادة 
  
 

  حزب الليكود اليمينى اإلرسائييل
فوز آرئيل شارون زعيم حزب الليكود اليمينى  -

الوزارء اإلرسائيىل  اإلرسائيىل برئاسة مجلس 
7/2/2001 

  حزب املؤمتر الشعبى السوداىن
 اعتقال السيد حسني الرتاىب رئيس حزب املؤمتر -

الشعبى السودان بتهمة تحريض الشعب ضد 
  23/2/2001الحكومة  

  حزب املؤمتر الوطنى األفريقي
 إعتقال نيلسون مانديلال زعيم حزب املؤمتر -

 العنرصى ىف الوطنى اإلفريقى بواسطة النظام
  5/8/1962جنوب إفريقيا 

  حزب املحافظني الربيطاين
  إستقبل جامل عبد النارص إدوارد هيث زعيم -

  8/4/1969حزب املحافظني الربيطاىن  
 إنتخاب مارجريت ثاترش رئيسة لحزب -

ًاملحافظني الربيطاىن ألول إمراة تتزعم حزبا 
ًسياسيا رئيسيا ىف بريطانيا  ً11/2/1975  

  لنارصى العرىب املرصىالحزب ا
 أحزاب الوفد والتجمع والنارصى ىف مرص -

  31/8/1999طالب بإصالحات دستورية وسياسية ت
  الحزب الوطنى املرصى

 تاسيس الحزب الوطنى األول ىف مرص  -
4/11/1879  

  حزب الوفد الجديد املرصى
 مولد السياىس املرصى رئيس حزب الوفد -

  2/11/1910الجديد فؤاد رساج الدين   
 أحزاب الوفد والتجمع والنارصى ىف مرص -

  31/8/1999طالب بإصالحات دستورية وسياسية ت
  وفاة فؤاد رساج الدين رئيس حزب الوفد عن -

  9/8/2000 عاما   90عمر يناهز 

حـزب  حـزب
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 وفاة سعد فخرى عبد النور سكرتري عام حزب -
  15/5/2003الوفد املرصى  

ا لحزب  انتخاب الدكتور السيد البدوى رئيس-
  28/5/2010الوفد املرصى خلفا ملحمود اباظة 

  حزب الوفد املرصى
  قيام الجبهة الوطنية ىف مرص من حزب الوفد -

واالحرار الدستورييني وحزب الشعب وحزب 
االتحاد والوفد السعدى والحزب الوطنى 
واملستقلني وقيام مظاهرات الطلبة العادة 

  12/12/1935 1923العمل بدستور 
مصطفى النحاس عن رئاسة حزب الوفد  تخىل -

  6/10/1952لفؤاد رساج الدين  
املرصى  وفاة زعيم حزب الوفد رئيس الوزراء -

  23/8/1965السابق مصطفى النحاس 
  )سياىس مرصى(حسام بدراوى 

 مولد الدكتور حسام بدراوى الطبيب املعروف -
وعضو مجلس الشعب املرصى والحزب 

  1/9/1951الوطنى الدميقراطى  
  )مخرج مرصى(حسام الدين مصطفى 

  5/5/1936 مولده   -
  )قاىض(حسام الغرياىن 

  25/10/1941 مولده   -
 رئيس املجلس األعىل – رئيس محكمة النقض -

  للقضاء
رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 

  12/6/2012 شخصية 100املكونة من 
 رئيس املجلس القومى لحقوق اإلنسان -

4/9/2012  
  )سياىس مرصى(وصىل حسام امل

خطف الدبلوماىس املرصى حسام املوصىل  -
ىف غزة واإلفراج عنه ىف اليوم التاىل  

10/2/1932 
  
  
  

سياىس مرصى ووزير (  الكفراوىالـلـهحسب 
  )التعمري واإلسكان سابقا

  22/2/1930 مولده  -
سـياىس مرصى عضـو مجلـس (حسن ابراهيم 

ـة ىف  ـيس الجمهورـي ـب رـئ ـورة وناـئ ـادة الـث قـي
  )مرص

  1/2/1990 وفاته  -
  )سياىس مرصى(حسن االلفى 

ولة اإلعتداء عىل وزير الداخلية املرصى ا مح-
  18/8/1993حسن األلفى 
  )مخرج سينامىئ مرصى(حسن االمام 

  29/1/1988 وفاته  -
  )ممثل مرصى(حسن البارودى 

  19/11/1898 مولده  -
  17/9/1974 وفاته  -

  )مية املرصىأستاذ اآلثار اإلسال(حسن الباشا 
  30/10/1919 مولده  -
 12/4/2001 وفاته  -

سياىس ووزير الداخليـة املرصى (حسن الباشا 
  )األسبق

  18/9/2005 عاما   83 وفاته  عن -
  )مؤرخ عسكرى مرصى(حسن البدرى 

  5/10/1921 مولده  -
  13/5/1996 وفاته  -

  )زراعى مرصي(حسن بغدادى 
  15/11/1978 وفاته  -

  )يس سوداىنرئ(حسن البشري 
  إنقالب ىف السودان وتوىل حسن البشري الحكم-
3/6/1989  

حسن  حـزب
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  )سياىس اردىن( الرشيف حسن بن نارص،
  2/5/1982 وفاته  -

مفكر اسـالمى ومؤسـس جامعـة (حسن البنا 
  )اإلخوان املسلمني

 حسن البنا يؤلف جامعة اإلخوان املسلمون -
  28/3/1928باإلسامعيلية  

 13/2/1949 اغتياله  -
سـياىس سـوداىن ورئـيس حـزب (سن الرتاىب ح

  )املؤمتر الشعبى
 اعتقاله بتهمة تحريض الشعب ضد الحكومة  -

23/2/2001  
  )سياىس مرصى(حسن التهامى 

  21/4/1924 مولده   -
  9/12/2009 وفاته   -

ـاوى  ـن الحفـن ـاء(حـس ـرز أطـب ـب مرصى اـب  طبـي
  )االمراض الجلدية

  8/6/1986)   ً عاما71عن ( وفاته  -
أستاذ فلسـفة ومفكـر اسـالمى (حنفى حسن 
  )يسارى

  13/2/1935 مولده -
   أستاذ ورئيس قسم الفلسفة جامعة القاهرة-
   خريج جامعة الرسبون-
   له عدة مؤلفات وأبحاث ىف الفكر املعارص-
  2009 حاصل عىل جائزة الدولة التقديرية -

  )استاذ إدارة االعامل مرصى(حسن توفيق 
  26/6/1925 مولده  -

  )رئيس جيبوىت(جيوليد حسن 
ً  إنتخابه رئيسا لجيبوىت خلفا لحسن جوليد - ً

10/4/1999  
  )رسام كاركاتري مرصى(حسن حاكم 

  11/7/1998) ً عاما66عن (وفاته   -
  
  

استاذ كرىس التاريخ اإلسـالمى (حسن حبىش 
  )والوسيط بجامعة عني شمس

 17/7/2005 وفاته  -
  )مفتى لبناىن(حسن خالد 

  16/5/1989 إغتياله  -
عامل الربديـات املرصى والسـفري (حسن رجب 

  )السابق
  14/5/1911 مولده   -

  )منتج سينامىئ مرصى(حسن رمزى 
  19/2/1977 وفاته   -

ــاعاىت  ــن الـس ــنفس (حـس ــم اـل ــامل ىف عـل ـع
  )واالجتامع مرصى

  30/9/1916 مولده   -
  1/10/1997 وفاته   -

ســياىس وعســكرى (حســن صــربى الخــوىل 
  )مرصى

  16/9/1983 وفاته   -
  )ممثل مرصى(حسن عابدين 

  6/11/1989 وفاته   -
ـســياىس مرصى ووزـيــر (حـســن عـبــاس زىك 

  )االقتصاد األسبق
  2/1/1917 مولده   -

  )دكتور مرصى(حسن عىل ابراهيم 
  9/9/1914 مولده   -

  )فنان كوميدى مرصى(حسن فايق 
  7/1/1898 مولده   -
  14/9/1980 وفاته   -

  )قانوىن مرصىشاعر و(حسن فتح الباب 
  27/11/1923 مولده   -

حسن  حسن
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  )مهندس مرصى وشيخ املعامريني(حسن فتحى 
  23/3/1900 مولده   -
  30/11/1989 وفاته   -

  )أديب شاعر مرصى(حسن كامل الصريىف 
  20/5/1984 وفاته   -

مصـور صـحفى مرصى واملصـور (حسن مـراد 
  )السينامىئ لجريدة مرص الناطقة

  13/6/1970 وفاته   -
  )فنان تشكيىل مرصى(فؤاد حسن 

  26/7/1985 وفاته   -
  

  )مرشد االخوان املسلمني(حسن الهضيبى 
  11/8/1973 وفاته   -

  )حسن محمد حسنني هيكل(حسن هيكل 
  9/12/1966 مولده   -
املسئول عن بنوك ( رجل أعامل مرصى -

  )االستثامر ىف املجموعة املالية هريميس
  )رئيس سورى(حسنى الزعيم 

 14حتى (ه رئيسا للجمهورية السورية  إنتخاب-
امام إنقالب عسكرى مناهضة 1949اغسطس 

  26/6/1949) الحناوى له بزعامة العقيد سامى
  

  حسنى مبارك
  انظر  
  محمد حسنى مبارك    

  )مفكر ومفتى مرصى(حسنني محمد مخلوف 
  6/5/1890 مولده   -

  )شاعر غناىئ مرصى(حسني السيد 
  27/2/1983 وفاته   -
  
  
  
  

سياىس مرصى ونائب رئيس (ني الشافعى حس
  )جمهورية مرص األسبق

  8/2/1918 مولده   -
 محكمة الثورة ىف مرص برئاسة حسني الشافعى -

والت قلب نظام اتصدر أحكاما ىف قضايا مح
الحكم وإنحراف جهاز املخابرات والتعذيب  

26/8/1968  
  18/11/2005 وفاته   -

  )ممثل مرصى(حسني الرشبينى 
  14/9/2007    وفاته-

  )ملك نجد والحجاز(حسني الرشيف 
 امللك حسني ملك الحجاز يعلن نفسه خليفة  -

5/3/1924  
 يتنازل عن عرش الحجاز لصالح ابنه عىل  -

3/10/1924  
  )ملك اردىن(الحسني بن طالل 

 14/11/1935)  ملك االردن السابق( مولده -
  11/8/1952 توليه عرش األردن  -
  19/4/1955 دينا   زواجه من امللكة-
 إستغناء امللك حسني عن خدمات الفريق -

جلوب رئيس أركان حرب الجيش األردىن  
2/3/1956 

 املظليون اإلنجليز ينزلون ىف األردن بطلب من -
  17/7/1958امللك حسني 

 فشل إنقالب الرشع عىل امللك حسني ىف -
  23/5/1959. األردن

  إجتمع جامل عبد النارص مع امللك حسني-
ملك األردن وهوارى بومدين لبحث مقابالته 

امللك حسني ىف الواليات املتحدة مع 
10/7/1967  

 إجتامع عبد النارص بامللك حسني ملك األردن -
وباألمريال برتوىن قائد األسطول السوفيتى ىف 

  15/3/1969البحر املتوسط 

الحسني  حسن
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 العاهل األردىن امللك حسني يطرح مرشوع -
دة الذى ينص عىل قيام اململكة العربية املتح

دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بعد استعادة 
  15/3/1972األراىض التى تحتلها إرسائيل 

 امللك حسني ملك األردن يتزوج نور الحلبى  -
15/6/1980  

 إجتامع ىف القاهرة بني الرئيس املرصى حسنى -
مبارك والعاهل األردىن امللك حسني  

25/1/1998  
 ملك األردن الـلـه بن عبد  وفاة امللك حسني-

 7/2/1999 الثاىن  الـلـهوتوىل ابنه عبد 
  )فنان تشكيىل مرصى(حسني بيكار 

 2/1/1912 مولده   -
 16/10/2002 وفاته   -

سياىس مرصى ورئيس الـوزراء (حسني رشدى 
  )املرصى األسبق

 تشكلت لجنة برئاسة األمري أحمد فؤاد -
وب وعضويه حسني رشدى وقاسم أمني ويعق

أرتني ومسيو ماسبريو ومحمد علوى وأحمد 
زىك لوضع املرشوع التنفيذى للجامعة املرصية  

7/3/1908  
  13/3/1928 وفاته   -

  )فنان مرصى(حسني رياض 
  13/1/1900 مولده   -
  17/7/1965 وفاته   -

  )سياىس مرصى(حسني رسى 
 إستقالة حكومة الهالىل ىف مرص وحسني رسى -

  28/6/1952يؤلف الوزارة  
دكـتـور مرصى ورـئـيس (حـسـني ـسـمري ـسـالمة 

املركز القومى للبحوث األسبق وعضو املجمع 
  )العلمى املرصى

  26/1/1936 مولده   -
  
  

صحفى مرصى وكاتـب (حسني شفيق املرصى 
  )املرسحى

  30/9/1948 وفاته   -
سـياىس مرصى ووزيـر املاليـة (حسني صادق 

  )باشا( )األسبق
  4/6/1949 وفاته   -

  )ممثل مرصى(دقى حسني ص
  9/7/1915 مولده   -
  17/2/1976 وفاته   -

  )صحفى كاتب مرصى(زق احسني عبد الر
  4/11/1936 مولده   -

اديب وقـانوىن مرصى وعضـو (حسني عفيفى 
  )بوللوأجامعة 

  6/11/1902 مولده   -
  6/6/1979 وفاته   -

  )ممثل مرصى(حسني فهمى 
  22/3/1940 مولده   -

 وناـقـد حاـلـة مرصىكاـتـب ور(حـسـني ـفـوزى 
  )موسيقى

  27/1/1900 مولده   -
  20/8/1988 وفاته   -

  )سلطان مرصى(حسني كامل 
  21/11/1853 مولده   -
 توليه عرش مرص بعد خلع الخديوى عباس -

  19/12/1914الثاىن 
 وفاته  وتوىل امللك فؤاد األول حكم مرص  -

9/10/1917  
ـسـياىس مرصى وطبـيـب (حـسـني كاـمـل بـهـاء 

  )وزير الرتبية والتعليم األسبقاالطفال و
  18/9/1932 مولده   -

حسني  حسني
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  )سياىس عراقى(حسني كامل حسن 
 هروبه وأخيه وابنتى صدام حسني إىل األردن  -

8/8/1995  
  )مخرج مرصى(حسني كامل 

  24/3/2003)    عاما71عن  ( وفاته-
ديـب مرصى واسـتاذ التـاريخ أ(حسني مؤنس 

المية اإلسالمى ومدير معهـد الدراسـات اإلسـ
  )ىف مدريد سابقا

  28/8/1911 مولده   -
  17/3/1966 وفاته  -

اديـب مرصى وأسـتاذ (حسني مجيب املرصى 
  )األدب الرتىك والفارىس واإلسالمى

  19/2/1916 مولده   -
  12/12/2004 وفاته   -

  )اديب لبناىن(حسني مروه 
  17/2/1987 مقتله  -

أدـيـب واـسـتاذ اللـغـة العربـيـة (حـسـني نـصـار 
  ) ومحققومرتجم

  25/10/1925 مولده   -
سياىس عـرىب حسـني ممثـل ( حسني، الرشيف

مؤسســة التمويــل الدوليــة ملنطقــة الرشق 
  )االوسط

  19/10/1986  ) عاما70عن عمر ( وفاته -
  الحضارة السومرية

من القرن العارش ( إكتشاف مكتبة ىف بغداد -
تضم مجموعة من مخطوطات ) امليالدي

 12/4/1986)  الحضارة السومرية
  )اديب و قاىض مرصى(حفنى ناصف 

  16/9/1855 مولده   -
  23/2/1918 وفاته   -
  
  
  

  حقوق االنسان
 وافقت الجمعية التأسيسية الفرنسية عىل -

 26/8/1789وثيقة حقوق اإلنسان  
 اقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن -

  10/12/1948العاملى لحقوق اإلنسان  
دولية متنع تعذيب املسجونني  توقيع إتفاقية -

4/2/1985  
 فوز زعيم جنوب إفريقيا نلسون مانديال -

  24/4/1989بجائزة حقوق اإلنسان  
 إنعقاد مؤمتر ويلتون بارك، بريطانيا حول -

اللجنة األوربية (الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
  10/5/1998) 1998 مايو 12  - 10املتوسطية 

والتنمية ىف مرص   إفتتاح مؤمتر حقوق االنسان -
6/6/1999  

التى شكلتها األمم   لجنة التحقيق الدولية-
املتحدة للتحقيق ىف انتهاكات حقوق اإلنسان 

اإلرسائيىل تبدا  التى تقرتفها قوات االحتالل
 11/1/2001عملها  

  الحلف الربيطاىن الرتىك العسكرى
  تركيا لتبادل املساعدة -  قيام حلف إنجلرتا -

  12/5/1939العسكرية 
  حلف بغداد

) بني العراق وتركيا( توقيع ميثاق حلف بغداد -
24/2/1955  

 مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة ملقاومة -
  2/3/1955حلف بغداد 

  11/10/1955  إيران تنضم اىل حلف بغداد  -
  24/3/1959إنسحاب العراق من حلف بغداد  -
 تغيري اسم حلف بغداد إىل الحلف املركزى -

قل مقره من بغداد إىل أنقرة  نبعد
21/8/1959  

  حلف البلقان
 قيام حلف البلقان بني تركيا واليونان ورومانيا -

  9/2/1934ويوجوسالفيا  

حلـف  حسني
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  حلف سعد آباد
 عقد حلف سعد أباد بني تركيا وإيران والعراق -

 9/7/1937وأفغانستان ملقاومة األكراد  
  )NATO) (الناتو(حلف شامل االطلنطى 

) الناتو(معاهدة حلف شامل األطلنطى  توقيع -
4/4/1949  

  24/8/1949 تأسيس حلف األطلنطى   -
  17/9/1949أول اجتامع لحلف شامل االطلنطى  - 
  9/5/1955ضم لحلف ناتو  أملانيا اإلتحادية تن-
 ديجول يبدأ إنسحاب فرنسا التدريجى من -

حلف األطلنطى برفض السامح بقواعد 
  8/6/1959صوارخ أمريكية فيها 

 فرنسا تسحب قواتها املسلحة من حلف -
  1/7/1963األطلنطى 

  30/5/1982 أسبانيا تنضم لحلف األطلنطى  -
 موسكو توافق عىل إنضامم أملانيا املتحدة -

  16/7/1990لحلف األطلنطى  
 إنضامم بولندا واملجر والتشيك أعضاء جدد -

  12/3/1999بحلف األطلنطى  
رشوط حلف  ألبان كوسوفو يوافقون عىل -

األطلنطى ىف رامبونيه والرصب يرفضون  
19/5/1999  

 حلف األطلنطى ويوجوسالفيا يوافقان عىل -
  9/6/1999رشوط وقف القتال  

 طائرات حلف األطلنطى تبدأ غاراتها عىل -
  24/6/1999يوجوسالفيا  

  الحلف املركزى
 تغيري اسم حلف بغداد إىل الحلف املركزى -

 إىل أنقرة  نقل مقره من بغدادبعد
21/8/1959  

  حلف وارسو
توقيع معاهدة الصداقة ( إبرام حلف وارسو -

 حلف"والتعاون املتبادل التى عرفت باسم 
  14/5/1955بني دول الكتلة الرشقية " وارسو

  
  

 دخول القوات السوفيتية وقوات حلف وارسو -
 21/8/1968وبراج عاصمة تشيكوسلوفاكيا  

نا رسميا يعلن فيه  اإلتحاد السوفيتى يصدر بيا-
أنه سيسحب قوات حلف وارسو تدريجيا من 

  27/8/1968تشيكوسلوفاكيا  
  13/9/1968البانيا تنسحب من حلف وارسو  -
  26/4/1985 ً عاما أخرى20 تجديد حلف وارسو - 
  25/2/1991 حل حلف وارسو  -

  )دكتور(حلمى الجزار 
قيادى بجامعة اإلخوان املسلمني عضو  [-

  ]جامعة االخوان املسلمنيمجلس الشورى ل
ـز  ـد العزـي ـور حلـمـى الـسـيد عـب حلـمـى (دكـت

  )الجزار
  13/12/1952 مولده   -
   تخرج ىف كلية الطب جامعة القاهرة-
 دكتوراه ىف تخصص التحاليل الطبية نوفمرب -

1997  
  1995 تعرض للمحاكمة العسكرية -

  )خبري التخطيط املرصى(حلمى عبد الرحمن 
  انظر  
  عبد الرحمنابراهيم حلمى     

  )مدينة سورية(حامة 
 إستيالء الجيش املرصى عىل حامة وحلب  -

14/7/1832  
 الجيش السورى يخمد ثورىت مدينتى دمشق -

  17/2/1982)  4000وحامة ويقتل 
  الحامية الربيطانية عىل مرص

 بريطانيا تعلن التخىل عن حامية مرص، مع -
اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء الحامية 

 22/2/1922الربيطانية عىل مرص 
  )امري قطرى(حمد بن خليفة ال ثان 

  28/1/1950 مولده   -

حمد بن خليفة  حلـف
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 حمد بن خليفة أمري قطر ينحى والده -
عن الحكم ويتوىل إمارة قطر  ) خليفة(

27/6/1995  
 24/6/2013 تنازل عن الحكم البنه متيم -

  )ملك البحرين(حمد بن عيىس 
يادة الشيخ  إعالن قيام مملكة البحرين بق-

بن عيىس آل خليفة ملك البحرين د حم
14/2/2002  

أستاذ األدب العرىب ودكتور (حمدى السكوت 
  )مرصى

  23/3/1930 مولده   -
طبيب مرصى وجـراح القلـب (حمدى السيد 

  )ونقيب األطباء ىف مرص
  23/4/1930 مولده   -

  )فنان مرصى(حمدى غيث 
  7/1/1924 مولده   -
  7/3/2006 وفاته   -

  )صحفى مرصى(دى فؤاد حم
  19/12/1994 وفاته ىف واشنطن  -

 حـمـــدين ـصـــباحى
ســــــــياىس مرصى (

ومرشــــح لرئاســــة 
  )جمهورية مرص

  5/7/1954 مولده   - 
من مواليد مدينة  -

  بلطيم ىف محافظة كفر الشيخ مبرص 
ً بدأ مسريته منذ أن كان طالبا يف مدرسة -

ّالشهيد جالل الدسوقي الثانوية، حيث أسـس 
ّلطالب النارصيني وتولـى موقع األمني رابطة ا ِ

  .فيها
وعقب التحاقه بكلية اإلعالم، ساهم مع  - 

رفاقه يف تأسيس اتحاد أندية الفكر النارصي 
  كان مسؤوالً عن إصدار . بجامعات مرص

  
  
  

ً، التي كانت صوتا للطالب "الطالب"جريدة 
الوطنيني والنارصيني يف الجامعة، وكانت 

 الحركة الطالبية واحدة من أهم أدوات
ّتخرج يف . املعارضة للسادات يف السبعينيات

قسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة 
ّ، ثم حصل عىل املاجستري يف 1977عام  ُ

  ".إعالم الوطن العريب"موضوع 
 هو وكيل مؤسيس حزب الكرامة السابق -

ورئيس تحرير صحيفة الحزب والتي تحمل 
الشعب عن كان عضو مجلس . نفس االسم
 2000لس والحامول يف دوريت دائرة الرب

وكان عضو مجلس نقابة الصحفيني . 2005و
  .يف السابق

ِ شغل منصب رئيس اتحاد طالب كلية األعالم، -
ورئيس اتحاد طالب جامعة القاهرة، ثم نائب 
رئيس اتحاد طالب جامعات مرص، كام ساهم 

، التي 1976يف وضع الالئحة الطالبية لعام 
ـيت فيام بعد، والتي كانت متنح الطالب ِألغ

َحصانه وحرية داخل حرم الجامعة َ ُ َ.  
 أتاح تولية منصب نائب رئيس اتحاد الطالب -

أن يلتقي بالرئيس املرصي الراحل أنور 
ُالسادات يف حوار تلفزيوين، انتقد فيه بجرأة 
ّأداء السادات يف أمور عدة، منها السعي  ّ

َّقبل أن توقعلتوقيع اتفاقية كامب ديفيد  ُ.  
رم حمدين من التعيني يف الجامعة أو ُ ح-

، بقرار الصحف القومية أو اإلذاعة والتلفزيون
 امس للمسؤولنيِمن السادات، ورفض تقديم الت

ًلرفع قرار حظر تعيينه، كام رفض عروضا 
ُكثرية للسفر للخارج، وفضـل أن يناضل داخل  ّ ّ

  .الوطن
 داخل  اكتسب حمدين صباحي شعبية جارفه-

مرص، وعىل امتداد الوطن العريب مبواقفه 
 يف -. ُالوطنية وجرأته يف الحق ونظافة يده

  ُ، والتي عرفت 1979 يناير 18 و17أحداث 
  

حمديـن حمد بن عيىس
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بانتفاضة الشعب املرصي ضد حكم السادات، 
ل سيايس يف تلك ُكان حمدين أصغر معتق

حبته يف الزنزانة الكاتب الكبري ُاآلونة، وكان بص
ُ اعتقل مرات عديدة، - . هيكلمحمد حسنني 

 1997منها عند قيامه بقيادة مظاهرة سنة 
مع فالحي مرص، الذين أضريوا من قانون 
العالقة بني املالك واملستأجر، وهو القانون 
ّالذي رشد ماليني الفالحني الفقراء من أرضهم، 

  .يف عودة رصيحة لنظام اإلقطاع من جديد
 الشعب،  تكرر اعتقاله وهو نائب يف مجلس-

، يف انتفاضة 2003وبدون رفع حصانته سنة 
ِّالشعب املرصى ضد النظام املرصى املؤيد 
لغزو العراق، وقد قاد حمدين تلك 
ّاملظاهرات يف ميدان التحرير وحرض عىل 
ّرضب املصالح األمريكية، حتى تتوقف رضبها 

  .هي عن رضب الشعب العراقى
دورة ( سنوات، 10 نائب يف مجلس الشعب -

ُّ، عن دائرة الربلس والحامول)2005 -  2000 ُ ُ 
ورئيس تحرير جريدة الكرامة األسبوعية، التي 

  .ُتصدر كل ثالثاء
ُ يعد من ركائز وقيادات الحركة الوطنية - 

املرصية، التي ترفع شعار التغيري واإلصالح يف 
مرص، وهو عضو سابق يف مجلس نقابة 

  . الصحفيني املرصيني
بة تأسيس الحزب  ساهم صباحى يف تجر-

االشرتايك العريب، مع املرحوم فريد عبدالكريم، 
ثم تأسيس الحزب العريب النارصي، الذي كان 
ِورفاقه من أهم سواعد بنائه وقيادته  ّ ِ

الف مع ِا بالخلسنوات، حتى اصطدمو
السيطرة عىل الحزب وعدم دميقراطيته، 
إضافة إىل سعيهم لتقديم الفكرة النارصية 

ها الوطني، لألشمل واألعمق، من خالل منظور
  ّفقرروا تأسيس حزب الكرامة، الذي رغم عدم 

  

" األحزاب"املوافقة عليه من جانب لجنة 
الحكومية، إال أنه نجح يف أن يكون له وزنه 
ووجوده ورشعيته عىل الساحة السياسية يف 

  .مرص
ِ شارك رفاقه يف مسرية نـضال قانوين طويلة من - ِ

رامة، التي صدرت يف أجل تأسيس جريدة الك
، ويتوىل صباحي موقع 2005نهايات عام 
 كان أول نائب برملاين مرصي -. رئيس تحريرها

ِ الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل ِيكرس
اإلرسائييل عىل غزة، ودخل والتقى بعض 
قيادات حامس وأبلغهم دعم الشعب املرصي 

  . لهم
  وروباأالحملة العثامنية عىل 

 27= لمني عىل الجيش األملاىن   إنتصار املس-
السلطان العثامىن يقوم (هـ 1107رمضان 

بحملته السلطانية الثانية عىل أوربا وإنتصار 
 أشهر حتى 6 الحملة العثامنني إستمرت

22/10/1696 (20/4/1696  
  الحملة الفرنسية عىل مرص

ً قدم تالريان وزير خارجية فرنسا تقريرا إىل -
صة سانحة إلرسال حكومته يؤكد فيه إن الفر

  14/2/1798حملة إلحتالل مرص 
  الحكومة الفرنسية املؤقتة تصدر قرار باملوافقة- 

عىل قيام حملة عسكرية بقيادة نابليون 
  5/3/1798بونابرت لغزو مرص 

 نابليون يغادر باريس إىل طولون، إستعدادا -
  4/5/1798لحملته عىل مرص  

يادة  بدء تحرك الحملة الفرنسية عىل مرص بق-
نابليون بونابرت من ميناء طولون  

19/5/1798  
نسية  األسطول الفرنىس الحامل للحملة الفر-

  29/5/1798عىل مرص يصل مالطة ويحتلها 
  1/7/1798 قدوم الحملة الفرنسية عىل مرص  -

الحملة  نحمديـ
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 بدء الهجوم الفرنىس بقيادة نابليون عىل -
األسكندرية عند العجمى غرىب األسكندرية  

2/7/1798  
 الحملة الفرنسية تتحرك إىل البيضة بإتجاه -

 3/7/1798دمنهور  
  يكتب نابليون وزعامء املرصيني ىف األسكندرية- 

وثيقة تتضمن االلتزامات املتبادلة لكل منهام  
4/7/1798  

 6/7/1798 الحملة الفرنسية عىل مرص تحتل رشيد  - 
 دخول الحملة الفرنسية مدينة األسكندرية -

  8/7/1798 بونابرت  بقيادة نابليون
نسية عىل مرص تقبض عىل محمد  الحملة الفر-

وتعتقله ىف سفينة القيادة أوربت ، كريم
20/7/1798  

 هزم نابليون جيش املامليك ىف معركة االهرام -
ومراد بك يهرب إىل الصعيد ) إمبابة(

  21/7/1798وإبراهيم بك إىل سوريا  
  دخول نابليون بونابرت القاهرة ونزوله ىف-

  24/7/1798قرص محمد األلفى ىف األزبكية  
 ثورة أهاىل املنصورة عىل الحملة الفرنسية  -

7/8/1798  
  الجرنال مينو يأمر بحرق قرية الساملية بفوه،-

  13/8/1798إلعتداء أهاليها عىل الفرنسيني  
 نابليون يشارك ىف عيد وفاء النيل بالقاهرة  -

17/8/1798  
قرار بإنشاء املجمع  أصدر نابليون بونابرت -

 مرصيا إىل جانب 36يضم (العلمى املرصى 
 22/8/1798) 167علامء الحملة الفرنسية 

قضت عىل امال مراد ( معركة سدمنت بالفيوم -
بك ىف النرص عىل الفرنسيني وفتحت الطريق 

 7/9/1798)  امامهم لفتح الفيوم كلها
 احراقو( معركة الجاملية بني اهلها والفرنسيني - 

  19/9/1798) جاملية ىف هذه املعركةال
  
  

  فرقة الجرنال ديزيه تصل إىل البهنسا بصعيد -
  1/10/1798مرص  

  7/10/1798الفرنسيون يسيطرون عىل الفيوم  - 
 ثورة القاهرة األوىل عىل الحملة الفرنسية -

21/10/1798  
  توقيع معاهدة دفاعية بني روسيا وتركيا -

خرى  سنوات مع دعوة دول ا8مدتها 
لالنضامم اليها ملواجهة الحملة الفرنسية عىل 

  25/10/1798مرص  
 خرجت كتيبة من الفرنسيني من بلبيس -

وطافت القرى ملصادرة الجامل والحمري 
لصالح الجيش وعندما وصلت إىل بردين 

لها االهاىل وهزم الفرنسيني ثم أرسلت   تصدى
القيادة الفرنسية قوة كبرية ىف اليوم التاىل 

وأشعلت النار فيها  " بردين"عىل لت استو
28/2/1799  

 تحرك القائد الفرنىس ديزيه من أسيوط متجه -
إىل قوص أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص  
وضم إليه ىف الطريق القوات املوزعة عىل 

وترك خلفه األسطول بقيادة , طول النهر
الكومندان موراندى وكلف بليار بإخضاع 

 2/3/1799ن  املنطقة من قنا إألسوا
 هاجم أهاىل قنا األسطول الفرنىس أمام نجع -

البارود وأنسحب أثناءها بوراندى ألن سفينتة 
جنحت فأشعل فيها النار  " الليتاليا"
3/3/1799  

 لقى املرصيون هزمية ىف قفط أيام الحملة -
  8/3/1799الفرنسية ثم تحصنوا ىف أبنود  

  دارت معركة الصوامعة جنوب طهطا وإنتهت-
بهجوم كبري لجنود الحملة الفرنسية عىل مرص 

  5/3/1799وتم إحتالل الصوامعة  
اإلنتصار عىل الفرنسيني امام (  معركة جهينة -

  4/1799 /10)  الحملة الفرنسية
  أهاىل مدينة دمنهور املرصية يثورون عىل -

  24/4/1799الحامية الفرنسية ويطاردونها  

الحملة  الحملة
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 ركة سنهور يخوض املرصيون وألفرنسيون مع- 
قرب دمنهور إنتهت املعركة بإنسحاب 

  3/5/1799  الفرنسيني
 إحتل ألفرنسيون دمنهور وأحرقوا منازلها  -

5/5/1799  
 هاجم املرصيون واملامليك سفينة حربية -

فرنسية أمام ميت غمر بالدقهلية ويستولون 
  30/5/1799 مدافع بها  4عىل 

بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش -
  24/1/1800)  نسيني عن مرصالفر

 ثورة القاهرة الثانية عىل الحملة الفرنسية عىل -
  20/3/1800مرص 

 تنازل الفرنسيون للقائد اململوىك مراد بك عن -
  4/1800 /5الوجه القبىل   

  إنتهاء ثورة القاهرة الثانية عىل الفرنسيني  -
21/4/1800  

هزمية الفرنسيني عىل ( معركة كانوب البحرية -
)  د اإلنجليز أثناء الحملة الفرنسية عىل مرصي

21/3/1801  
 معركة الزوامل بالقرب من بلبيس إنتهت -

بتقهقر الفرنسيني بقيادة بليار إىل القاهرة 
   16/5/1801وزحف الجيش الرتىك عليها   

 1/10/1801  جالء الفرنسيني عن اإلسكندرية-
 توقيع معاهدة بني فرنسا وتركيا اعيدت مبرص -

ميا مبقتضاها اىل الحكم العثامىن بعد جالء رس
 9/10/1801الحملة الفرنسية ىف مرص  

 جالء الحملة الفرنسية عن مرص بقيادة -
 12/10/1801الجرنال مينو 

 العثور عىل حطام سفينة قيادة الحملة -
أمام شاطئ العجمى " الباترويت"ة الفرنسي

21/5/1986  
  )شاعر عراقى(حميد سعيد 

  27/3/1941 مولده   -
  
  
  
  

  )نقيب الصحفيني العرب(حنا مقبل 
  3/5/1984 إغتياله ىف قربص -

  )جزر مينية(حنيش 
 محكمة دولية تقر بأحقيقة اليمن ىف جزر -

حنيش البحر االحمرالتى احتلها اريرتيا ىف 
 9/10/1998) 1995نهاية عام 

    ارسائيل-حوادث 
 120 فجار ىف تل أبيب يسفر عن مقتل إن-

 وإصابة مائة وخسائر مادية ئيلياإرسا
4/3/1996 

    السعودية-حوادث 
 حاج ىف حريق مبخيم 2500 مقتل وإصابة -

  15/4/1997الحجاج قرب مكة  
ً حاجا ىف منى بالسعودية بسبب 150 مقتل -

  9/4/1998إندفاع الحجاج  
    مرص-حوادث 

 جامعة إرهابية تفجر مقهى مبيدان التحرير -
  26/2/1993بالقاهرة 

    فرنسا-ث اختطاف حواد
 اختطاف الزعيم املغرىب املهدى بن بركة ىف -

 29/10/1965باريس  
    لبنان-حوادث اغتياالت 

 إنتخاب بشري الجميل قائد ميليشيا القوات -
تعرض لالغتيال قبل (اللبنانية رئيسا للبنان 

 23/8/1982) أداء اليمني
    مرص-حوادث اغتياالت 

 22/7/1924 إصابته اإلعتداء عىل سعد زغلول و- 
ولة اإلعتداء عىل وزير الداخلية املرصى ا مح-

  18/8/1993حسن األلفى  

حوادث  حميد
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 هاجم مسلحون ميكروباصني يحمالن مجندين -
أمن مركزى ىف طريقهم من مدينة العريش 
إىل مدينة رفح وأطلقوا عليهم النريان من 
أسلحة نارية عىل ظهورهم مام أدى إىل 

  19/8/2013 مجندا 25استشهاد 
    الهند-حوادث اغتياالت 

 اغتيال رئيسة وزراء الهند انديرا غاندى ىف -
  3/10/1977نيودلهى بتهمة الفساد اإلدارى  

  حوادث انتحار
 انتحار جامعى لطائفة معبد الشمس -

  4/10/1994" بسويرسا"
    بريطانيا-حوادث انفجارات 

 حوادث تفجريات إرهابية ىف لندن مبرتو -
 50سات نتج عنها مقتل حواىل األنفاق وأتوبي

 7/7/2005شخصا وألف جريح 
    تنزانيا-حوادث انفجارات 

 إنفجاران متزامنان ىف السفارتني األمريكيتني ىف -
مقتل أكرث (نريوىب بكينيا ودار السالم بتنزانيا 

 7/8/1998)  3000أكرث من   وإصابة250من 
    كينيا-حوادث انفجارات 

السفارتني األمريكيتني ىف  إنفجاران متزامنان ىف -
مقتل أكرث (نريوىب بكينيا ودار السالم بتنزانيا 

 7/8/1998)  3000أكرث من   وإصابة250من 
ــارات  ــوادث انفـج ــدة –ـح ــات املتـح  الوالـي

  األمريكية
 وقوع أسوء كارثة ىف تاريخ الواليات املتحدة -

  هجامت انتحارية بالطائرات أعىل(األمريكية 
   

  
  
  
  
  

لتجارة العاملى بنيويورك، ووزارة برج مركز ا
  11/9/2001الدفاع البنتاجون ىف واشنطن 

 وقوع انفجارين عند نهاية ماراثون بوسطن -
انفجار آخر ىف مكتبة جون كيندى وقع بينام 

15/4/2013  
    مرص-حوادث انهيارات 

 انهيار جزء من جبل املقطم ىف القاهرة -
 102 منزال وقتلت 38وحطمت صخوره 

اصابت عدد كبري مبنطقة الدويقة  شخصا و
6/9/2008 

    الهند-حوادث انهيارات 
 إنهيار سد ىف الهند يودى بحياة أربعني ألف -

  11/8/1979شخص 
   الواليات املتحدة األمريكية- حوادث انهيارات 

 إنهيار صخرى قرب مدينة الربتا ىف الواليات -
  29/4/1903املتحدة يقتل مئات  

  حوادث تفجري طائرات
 بدء تنفيذ عقوبات األمم املتحدة عىل ليبيا -

 14فرضت ىف (بسبب اتهامها بتفجري لوكريىب 
 بعد 1992 أبريل 15 وعلقت ىف 1992ابريل 

تسليم ليبيا املتهامن لألمم املتحدة   
30/4/1992  

 أصدرت املحكمة األسكتلندية حكام ىف قضية -
لوكريىب يقىض بسجن الليبى عبدالباسط 

األمني  سجن مدى الحياة وبراءةاملقراحى بال
  31/1/2001فحيمة 

    إيطاليا-حوادث حريق 
 30/1/1996 حريق أوبرا البندقية بإيطاليا  -

    بريطانيا-حوادث حريق 
  16/10/1834احرتاق مبنى الربملان االنجليزى  - 

حوادث  حوادث



  

 

 225

  

  )الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 بدء حرائق لندن التى استمرت ملدة خمسة -
ية ايام اتت عىل املدينة مبا ىف ذلك كاتدرائ

  2/9/1666سان بول  
 مرصع وإصابة املئات ىف حريق مبرتو انفاق -

  18/11/1987لندن  
    السعودية-حوادث حريق 

 حاج ىف حريق مبخيم 2500 مقتل وإصابة -
  15/4/1997الحجاج قرب مكة  

    مرص-حوادث حريق 
  20/3/1776 نشوب حريق هائل باألزبكية  -
تل ، وق مبنى700إحرتاق ( حريق القاهرة -

)   مليون جنيه12، وخسائر تقدر ب عرشات
26/1/1952  

 واصابة عدد كبري من الفنانني 42 مرصع -
والنقاد املرسحيني ىف حريق مروع مبهرجان 

  5/9/2005مرسح قرص ثقافة بنى سويف  
 الشورى مجلس إندالع حريق مروع ىف مبنى -

 ساعات 6املرصى ىف وسط القاهرة استمر 
تم بناءاملجلس عام (امل وأىت عىل املبنى بالك

1866(  
19/8/2008 

   الواليات املتحدة األمريكية- حوادث حريق 
 إندالع حريق كبري ىف محطة مرتو أنفاق -

 28/8/1985نيويورك 
   ليبيا-حوادث خطف 

 إختفاء اإلمام الشيعى الصدر ىف زيارة رسمية -
 31/8/1978له لليبيا 

    إيطاليا-حوادث خطف سفن 
لفلسطينية تخطف السفينة جبهة التحرير ا -

بعد اقالعها من " اكيىل الرو"اإليطالية 
  7/10/1985اإلسكندرية  

  
 

  حوادث سفن
كانت رحلتها األوىل ( غرق الباخرة  تيتانيك -

واالخرية وغرق السفنية الربيطانية الضخمة ىف 
 ميالً جنوب 400منطقة تبعد حوايل 

ً شخصا كانوا عىل 1513نيوزندالند وغرق منها 
  14/4/1912)  متنها

 غرق حاملة البرتول أموكو جاديز قبالة ساحل -
ألف طن ملياه البحر  23000نورماندى وتدفق

16/3/1978  
 إكتشاف حطام سفينة بريطانية غرقت عام  -

1838 12/3/1986  
 السفينة االثرية لويزا للجمهور  عرض-

26/12/1986  
 غرق السفينة الربيطانية هريالد أوف فرى -

  5/3/1987 شخصا  193ايز ومرصع انرثب
 ىف حادث غرق 500 وفقد أكرث من 800 مقتل -

الهايتية قرب الجزيرة  " نبتون"سفينة النقل 
16/2/1993  

" استونيا" ىف حادث غرق العبارة 852 مقتل -
، وهى اسوا كارثة قبالة السواحل الفنلندية

  28/9/1994بحرية ىف اوربا  
اهيتى، غرق سفينة ركاب عند سواحل ت -

  8/9/1997)  700ومقتل اكرث من 
 ىف حادث غرق العبارة السنغالية 1863 مقتل -

  26/9/2002قبالة سواحل جامبيا  " لوجوال"
   اندونسيا-حوادث سفن 

 ىف حادث غرق عبارة أندونيسية 470 مقتل -
  29/6/2000قبالة سواحل جزر امللوك  

   بنجالديش-حوادث سفن 
بارة ىف نهر ميجنا  ىف حادث غرق ع469 مقتل -

  3/5/2002ببنجالدش  

حوادث  حوادث
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   روسيا-حوادث سفن 
 غرق غواصة نووية سوفيتية قرب سواحل -

  6/10/1986امريكا  
   الصني-حوادث سفن 

 ىف حادث غرق عبارة ىف الصني 292 مقتل -
25/11/1999  

   مرص-حوادث سفن 
  غرق السفينة املرصية سامل اكسربس وعرشات- 

  22/12/1991الضحايا  
 املرصية ىف 98العبارة السالم " غرق السفينة -

البحر االحمر ىف طريقها من ميناء ضبا 
عىل متنها  السعودى إىل ميناء سفاجا املرصى

 وانتشال 1027 وغرق388 نجاة - مسافر1415
  2/2006 /3 ) جثة244

  حوادث طائرات
 املقاتالت اإلرسائيلية تسقط طائرة ركاب ليبية -

ق سيناء يسفر عن  فو727من طراز بوينج 
ومرصع   فقط5 اشخاص ونجاة 108مرصع 

 21/2/1973 مذيعة التليفزيون سلوى حجازى
بان "مريكية تابعة لخطوط  اصطدام طائرة أ-

 KLMبطائرة تابعة لخطوط  "امريكان
الهولندية عىل ممر الهبوط بجزر الكنارى 

  27/3/1977 شخص 582وأسفرعن مرصع 
قالعها ىف شيكاغو  إحرتاق طائرة أمريكية عند إ-

  25/5/1979)  شخصا273ومقتل (
 تحطم طائرة سعودية ىف مطار الرياض -

  19/8/1980   301يقتل
 األسطول السادس األمريىك يسقط طائرتني -

  19/8/1981ليبيتني ىف خليج رست  
 تحطم طائرة هندية قبالة ساحل إيرلندا -

  23/6/1985 329ومقتل 
  
  

ل ىف اليابان يؤدى  إصطدام طائرة يابانية بجب-
  12/8/1985 520ملقتل 

 اربع مقاتالت امريكية تختطف طائرة الركاب -
املرصية املتجهه اىل املغرب وتجربها عىل 
الهبوط ىف مطار كانانا العسكرى باالطلنطى  

10/10/1985  
 انفجار طائرة تابعة لخطوط بان امريكان من -

 فوق قرية لوكرىب 747طراز بوينج 
""Lockerbie  االسكتلندية نتيجة عمل ارهاىب

شخصا " 259"مام يسفر عن مرصع الركاب 
  21/12/1988عىل األرض  

 الطراد األمريىك فينسني يسقط ىف مياه الخليج -
طائرة إيرانية إيرباص، ويقتل ركابها ومالحيها 

  4/7/1988)  الواليات املتحدةتعرتف بالخطأ(
جاه  أمريكا تعرتض طائرتني ليبيتني وتسقطهم ت-

  4/1/1989الساحل الشامىل الليبيى   
  سقوط طائرة شحن ارسائيلية فوق امسرتدام  -

4/10/1992  
 طائرة امريكية صغرية تصطدم باسوار حديقة -

  12/9/1994البيت االبيض  
من طراز TWA طائرة تابعة لخطوط طريان-

ىف طريقها إىل باريس تنفجر  747بوينج 
ة وتسقط ىف املحيط األطلنطى قبال

سواحللونج أيالند بنيويورك مام يسفر عن 
  17/7/1996 شخصا  230مرصع 

ً جنديا وطيارا إرسائيليا ىف تصادم 73 مقتل -
  5/2/1997طائرىت هيلكوبرت  

 طائرة تابعة للخطوط الجوية السويرسية -
تتحطم قبالة السواحل الكندية مبا يسفر عن 

  2/9/1999 شخصا  229مرصع 
 767ن طراز بوينج  تحطم طائرة مرصية م-

قبالة سواحل جزيرة نانقكت األمريكية مام 
  21/10/1999  شخصا217يسفر عن مرصع 

حوادث  حوادث
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 راكبا 217 تحطم طائرة ركاب مرصية تقل -
 مرصيا فوق مياه االطلنطى  80ومنهم 

31/10/1999  
   مرص-حوادث غرق 

يسفر عن ( سقوط أتوبيس ىف النيل بالقاهرة -
  14/1/1993)    شخصا70مقتل وإصابة 

 املرصية ىف 98العبارة السالم " غرق السفينة -
البحر االحمر ىف طريقها من ميناء ضبا 

عىل متنها  السعودى إىل ميناء سفاجا املرصى
 1012 وغرق 388  نجاة - مسافر تقريبا 1400

 3/2/2006)   جثة244شخص وانتشال 
  حوادث غرق غواصات

 غرق غواصة روسية ىف املياه اإلقليمية -
  7/4/1989لرنويجية  ا

   مرص-حوادث قطارات 
 380 وقوع أسوا كارثة قطار ىف مرص مرصع -

بقطار   عربات درجة ثالثة7ًراكبا ىف احرتاق 
  20/2/2002الصعيد بالقرب من العياط 

 حادث قطار عند مزلقان بأسيوط راح ضحيته -
  17/11/2012 طفالً 50

  حوار االديان
عميق الحوار إتفاق بني األزهر والفاتيكان لت -

  2/6/1998بني األديان  
  
  

  

  حوار الحضارات
 ورشة عمل ممثىل الرشاكة األوربية املتوسطية - 

" الحوار بني الحضارات والثقافات"باستوكهومل حول 
 23/4/1998  .)1998 ابريل 24 - 22(

  )صحيفة لبنانية(الحياة 
اللبنانية ببريوت " الحياة" صدور جريدة -

28/1/1946  
  )رئيس مينى(بكر العطاس حيدر ابو 

  6/11/1986 انتخابه رئيسا لليمن الجنوبية  -
  )معاهدة(الحرية 

 إتفق الرئيس جامل عبد النارص وامللك فيصل -
بإتفاق (عىل حل املشكلة اليمنية فيام عرف 

  24/8/1965 )الحرية
  )مدينة فلسطينية(حيفا 

 الجيش املرصى يدخل حيفا منترصا عىل -
  13/11/1831الحامية الرتكية 

 اإلرسائليون ينسفون بعض أحياء مدينة حيفا -
  22/3/1948العربية 

 قوات عصابة الهاجاناة اإلرسائيلية تستوىل عىل -
  22/4/1948مدينة حيفا  

  23/4/1948  سقوط حيفا ىف أيدى اليهود  -
 جنود إرسائيل تقتل مئات الفلسطينني ىف قرية -

  13/5/1948الطنطورة جنوىب حيفا  
  

  

حيـفا  حوادث
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 خ

 )رئيس إيراىن(خامتى، محمد 
  23/5/1997 فوزه ىف انتحابات الرئاسة اإليرانية - 
املرشحون اإلصالحيون أنصار الرئيس محمد  -

خامتى يفوزون بجميع مقاعد الربملان البلدى 
  8/3/1999ىف طهران   

فوز محمد خامتى برئاسة إيران اإلسالمية لفرتة  -
  9/6/2001   سنوات4رئاسة ثانية ملدة 
  )معاهدة(خارطة الطريق 

 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم الشيخ -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 
  الطريق ومكافحة االرهاب وقضية العراق

3/6/2003 
  )ىف مرص (خارطة املستقبل

أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيىس ىف  -
 26ية و يون30ًأنظر أيضا ثورة  (3/7/2013

  ) مرص- 2013يولية 
  )قاتل السادات(خالد االسالمبوىل 

من  3الحكم باإلعدام عىل خالد اإلسالمبوىل و -
معاوينه ىف قضية إغتيال الرئيس املرصى انور 

  6/3/1982السادات  
االمـني العـام  وسـياىس سـورى(اش دخالد بك

  )للحزب الشيوعى السورى
  7/1995 /24 وفاته    -

وزراء رئـيس  واىس سـورىسـي(خالد العظـم 
  )سوريا األسبق

  17/2/1965وفاته     -
  
  
  
  
  

امـري سـعودى (خالد الفيصل بن عبد العزيـز 
  )املدير العام ملؤسسة امللك فيصل الخريية

  24/2/1940مولده  -
 الـلــهسـيف  وقائد اسـالمى(خالد بن الوليد 

ني الفـرس تصاحب االنتصارات عىل االمرباطور
  )والروم

 ھ21رمضان 18املوافق  20/8/642 وفاته -
  )ملك سعودى(خالد بن عبد العزيز 

توىل امللك خالد بن عبدالعزيز ملك اململكة  -
  25/3/1975العربية السعودية 

  13/6/1982 وفاته    -
عبد  نجل الزعيم جامل( جامل عبدالنارصخالد 
  )مرصى بجامعة القاهرةودكتور مهندس  النارص

  26/12/1949 مولده  -
  15/9/2011    وفاته-

  

  )كاتب اسالمى مرصى(خالد محمد خالد 
  15/7/1920 مولده    -
  29/2/1996 وفاته    -

  

ـدين  ـى اـل ـد مـح ـياىس مرصى(خاـل عـضـو  وـس
  )1952يوليو  23مجلس قيادة ثورة 

  17/8/1922 مولده    -
  31/3/1954 إستقالته من مجلس الثورة املرصى - 

خـالد  خامتى
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 وحجة االسالم رئيس إيراىن( عىل سيدخامنئى، 
  )ه شيعى وفقي

  1939/   / مولده       -
 توىل رئاسة الجمهورية االيرانية االسالمية بعد -

 3/6/1989وفاة الخمينى  
  )رئيس باكستاىن(خان، عىل 

  15/8/1947 إستقالل باكستان برئاسة عىل خان - 
  16/10/1951اغتياله     -

  )زعيم باكستاىن(خان، غالم اسحق 
  20/1/1915 مولده    -
  عسكرى ىف باكستان يقوده أيوب خانإنقالب -
2/2/1965  
  6/8/1990إقالته حكومة بنازير بوتو    -

  )رئيس باكستاىن(خان، محمد ايوب 
زيارة رسمية لجامل عبد النارص إىل باكستان  -

  10/4/1960وإجتامعه بالرئيس أيوب خان   
وصول ايوب خان رئيس باكستان إىل القاهرة  -

  5/11/1960واجتامعه بعبد النارص  
استقالته بعد هزمية بالده من الهند وقيام  -

  19/12/1971دولة بنجالديش 
  20/4/1974 وفاته    -

  ختان البنات
منظمتا الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق  -

األمم املتحدة للسكان يطالبون بتوقف مرص 
)     ىف إجتامع بجنيف(عن عادة ختان البنات 

9/4/1997  
ير الصحة املرصى مبنع ختان إلغاء قرار وز -

  24/6/1997البنات 
   االردن-خرائط 

اسم فلسطني ألول مرة عىل خريطة األردن   -
21/3/1989  

  
 

ـا وخر ـيس (ـشـوف، نيكيـت ـوفيتىرـئ ـاد الـس  )االتـح
)Khrushchev(  

  17/4/1894 مولده    -
  5/3/1953تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعى  - 
  13/3/1953رئيسا لإلتحاد السوفيتى  -
خروشوف يفتح مؤمتر الحزب الشيوعى  -

 14/2/1956 العرشين بهجوم حاد عىل ستالني
الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف يعلن  -

أنه سريسل متطوعني ملرص ىف حالة رسميا 
  23/8/1956 ألى إعتداء     تعرضها

زيارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى  -
لزيارة وإجتامعة بنيكتا خروشوف وأستمرت ا

 زار فيها جمهوريات 16/5/1958حتى 
  28/4/1958السوفيت 

قطيعة بني الصني واإلتحاد السوفيتى بعد أن  -
أبدى خروشوف بعض االنفتاح حيال الغرب      

1/6/1960  
نيكيتا خروشوف يرضب بحذائه عىل الطأولة  -

وال مقاطعة خطاب كان يلقى ىف األمم امح
  12/10/1960املتحدة 

ئيس السوفيتى خروشوف أن القضاء أعلن الر -
عىل سياسة ستالني ليس معناه السامح 
بالحريات السياسية للفرد أو اإلنحراف عن 

  8/3/1963   .اإلشرتاكية
زار  عبد النارص مع خروشوف السد العاىل ىف  -

اإلحتفال بتحويل مياه نهر النيل من مجراه  
13/5/1964  

 اقصاء نيكيتا خروشوف من رئاسة وزراء -
االتحاد السوفيتى ومن سكرتارية الحزب 
الشيوعى وتوىل اليكس كوسيجني الوزراة 

  14/10/1964السوفيتية 
  11/9/1971 وفاته    -

خروشوف  خامنئى
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  الخرطوم
وصول أول قطار حديدى إىل العاصمة  -

  9/1/1901السودانية الخرطوم  
  خزان اسوان

افتتاح خزان اسوان الذى الذى شكل بحرية  -
 10/12/1902  ميل200يبلغ طوالها 

امللك فاروق يضع حجر األساس لسد أسوان  -
27/3/1948 

أطلق الرئيس جامل عبد النارص الرشارة األوىل  -
من محطة توليد كهرباء خزان أسوان     

10/1/1960 
ـــــاتوريان، آرام  ـــــيقار روىس (خـش )  موـس

)Khatchatourian(  
  6/6/1903 مولده    -
 1/5/1978 وفاته    -

   زراعة-الخرضوات 
خرباء زراعة يابانيون يبتكرون طريقة جديدة  -

لزراعة الخرضوات بإستخدام املياه فقط     
21/8/1986  

  خط بارليف
ألقى عبد النارص خطابا ىف حلوان أشار فيه إىل  -

مبناسبة (ولة إرسائيل بناء خط بارليف امح
  1/5/1969)  عيد العامل

بدء حرب اكتوبر التى متثل الجولة الرابعة من  -
الرصاع العرىب االرسائيىل بعبور القوات 
املسلحة املرصية قناة السويس وتحطيم خط 

الحرب عىل الجبهة  بارليف، وكذلك بدء
  6/10/1973   السورية بني سوريا وارسائيل

  خط ماجينو
صاحب فكرة  ((Maginot) مولد اندريه ماجينوه - 

  ه الدفاعى الذى اقامته فرنسا عىل خط ماجينو
  

  

 حدودها مع أملانيا خالل الحرب العاملية
  18/2/1877) األوىل

الجيش األملاىن يكمل تطويقة لخط ماجينو  -
 15/6/1940الدفاعى الفرنىس 

  خطف طائرات
إرسائيل تغري عىل مطار عنتيبى بأوغندا لتحرر  -

  4/7/1976طائرة مخطتفة 
  خطوط الطريان الهولندية

بان "اصطدام طائرة أمريكية تابعة لخطوط  -
 KLMبطائرة تابعة لخطوط "امريكان 

الهولندية عىل ممر الهبوط بجزر الكنارى 
  27/3/1977شخص    582عن مرصع  وأسفر

  خليج رست
األسطول السادس األمريىك يسقط طائرتني  -

  19/8/1981ليبيتني ىف خليج رست 
  الخليج العرىب

ثامنيني وبريطانيا لتسوية عقد إتفاقية بني الع -
  6/3/1913  الحدود ىف منطقة الخليج العريى

الخليج (الن قيام إتحاد اإلمارات العربية إع -
  27/2/1968) العريب

ايران والسعودية تتوصالن اىل اتفاق حول  -
  24/10/1968 خالفهام بشان مياه الخليج االقليمية

   التنمية االقتصادية-الخليج العرىب 
ًلس التعاون الخليجى تؤسس صندوقا دول مج -

  23/4/1990للتنمية  
 الواليـات املتحـدة - عالقـات -الخليج العرىب 

  األمريكية
بدء عودة القوات األمريكية من الخليج بعد  -

  7/3/1991الكويت     حرب تحرير

الخليج  الخرطوم
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  خليج العقبة
إعالن الرئيس عبد النارص إغالق خليج العقبة  -

  22/5/1967 ىف وجه السفن اإلرسائيلية
 مرص تؤكد أن أية دولة تحأول إقتحام خليج  -

العقبة بالقوة تقوم بعمل عدواىن ضد مرص 
ولها الحق مبقتىض معاهدة القسطنطينية 

  2/6/1967منعها من إستعامل قناة السويس 
  خليج مانيال

األسطول األمريىك يدمر األسطول األسباىن ىف  -
  1/5/1889خليج مانيال 

  خليج املكسيك
الرحالة الفرنىس السال يصل إىل خليج  -

  9/4/1682املكسيك  
  )ى قطرامري(خليفة بن حمد آل ثاىن 

توىل الشيخ خليفة بن حمد آل ثان الحكم ىف  -
  22/2/1972قطر 

  )امري اماراىت(خليفة بن زايد آل نهيان 
خليفة بن زايد ال نهيان حاكم إمارة ابو ظبى  -

تحدة من ينتخب امري لإلمارات العربية امل
 قبل اعضاء املجلس االعىل لإلتحاد

3/11/2004  
  )معاهدة(الخليل 

وقعه عرفات (توقيع اتفاق الخليل  -
  14/1/1997) ونتيانياهو

  )صحفى لبناىن(خليل ثابت 
وفاة الصحفى املرصى اللبناىن األصل خليل  -

  8/5/1964ثابت 
  )شاعر لبناىن(خليل حاوى 

  6/6/1982انتحاره   -
  
  
  

ـســكندرى  ـشــاعر ـســورى(خلـيــل ـشــيبوب 
  )اإلقامة

  28/1/1892 مولده    -
  3/2/1951 وفاته    -

اديب واستاذ جامعى وصحفى (خليل صابات 
 )مرصى

  3/6/1919 مولده    -
  3/6/2001 وفاته    -

  )شاعر القطرين) (شاعر لبناىن(خليل مطران 
  1/7/1872 مولده    -
 اإلحتفال برفع الستار عن متثال مصطفى كامل -

حضور امللك فاروق، وألقى عىل ماهر ىف 
كلمة وألقى خليل مطران قصيدة وتبعه 

  14/5/1940أحمد محرم    
  1/7/1949 وفاته    -

  )مناضل فلسطينى(خليل الوزير 
ىف مقر إقامته ) أبو جهاد( إغتيال خليل الوزير -

  16/4/1988 عاما   35بتونس عن 
فقيـه ومرشـد ورئـيس  (الـلـهالخمينى، روح 

  )ايراىن
 17/5/1900 مولده -
 عودته من منفاه ىف باريس اىل إيران وتزعمه -

  16/1/1979الثورة اإليرانية  
 عىل خامنئى ىف انتخابات الـلـه فوز آية -

  2/10/1981 الرئاسة اإليرانية
  2/6/1989 وفاته -

وموسـوعى وشـاعر اديب (خري الدين الزركىل 
  )مؤلف كتاب اإلعالمسورى و

  25/6/1893 مولده    -
  24/11/1976 وفاته    -

خري الدين  خليج
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رجل أعامل مرصى ونائب  (خريت الشاطر
  )املرشد العام لألخوان املسلمني

  4/5/1950    مولده -
   بكالوريوس هندسة جامعة االسكندرية-
  1974 أرتبط بجامعة اإلخوان املسلمني منذ -
  1995 عضو مكتب اإلرشاد منذ -
 أقام لفرتات مختلفة ىف اليمن والسعودية -

  ردن وبريطانياواأل
 سنوات ىف قضية 7ُ حكم عليه بالسجن -

 سنوات 4قىض منها نحو " ميليشيات األزهر"
ونصف وخرج بعدها بعفو صحى ىف مارس 

2011  
 أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني عن ترشيحه -

  31/3/2012ملنصب رئيس الجمهورية ىف 
  

  )كاتب عرىب(خريى حامد 

  6/2/1972 وفاته    -
  

  )طبيب مرصى(ة خريى السمر

  8/4/1998 وفاته    -

  )ى مرصكاتب ورواىئ (شلبىخريى 

  11/1/1938 مولده    -

 9/2011/ 10 وفاته    -

الحائز عىل  وشاعر اسباىن(خيمنيز، خوان رامون 

  )Khemeniz( )1956جائزة نوبل ىف األداب 

  24/12/1881 مولده    -

  5/1958/ 29 وفاته     -

  

  

خيمنيز  خيـرت
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 د

  دار اآلثار املرصية
افتتاح دار اآلثار املرصية القدمية ببوالق    -

18/10/1863  
تاسيس دار االثار العربية متحف الفن  -

  28/12/1903اإلسالمى بالقاهرة 
  دار االوبرا االيطالية بالبندقية

  30/1/1996حريق أوبرا البندقية بإيطاليا   -
  )الجديدة (دار االوبرا املرصية

الرئيس مبارك يضع حجر األساس لدار األوبرا  -
  31/3/1985املرصية الجديدة  

افتتحها (افتتاح دار االوبرا املرصية الجديدة  -
  10/10/1988)  الرئيس حسنى مبارك

  )مدينة مغربية(الدار البيضاء 
 القوات الفرنسية للدار البيضاء إحتالل -

4/8/1907 
يه أملانيا إتفاق بني فرنسا وأملانيا تعرتف ف -

 8/2/1909مبصالح فرنسا ىف املغرب  
وات الفرنسية تحتل جنوب املغرب الق -

25/5/1910  
  دار العلوم املرصية

  2/8/1872)   ىف مرص(إنشاء دار العلوم  -
ىف (بدء الدراسة بكلية دار العلوم بالقاهرة  -

  6/5/1871)  مدرج خاص بالجامميز
  دار الكتب والوثائق املرصية

دار (ى إسامعيل يفتتح الكتب خانة الخديو -
  10/4/1870)  الكتب املرصية القدمية

  
  
  
  
  

افتتحت دار الكتب املرصية باسم الكتبخانة  -
الخديوية ىف جناح من رساى مصطفى فاضل 

  26/9/1870)   درب الجامميز55رقم (باشا 
مبارك وفاة املؤرخ والسياىس املرصى عىل باشا  -

  14/11/1893) مؤسس دار الكتب املرصية(
بباب ) دار الكتب املرصية(إفتتاح الكتيخانه  -

  5/3/1904الخلق للقراء  
وضع ثروت عكاشة حجر األساس لدار الكتب  -

  23/7/1961املرصية عىل كورنيش النيل  
انتقال دار الكتب املرصية من باب الخلق اىل  -

  10/10/1976)  بوالق(كورنيش النيل 
ر الكتب الرئيس السادات يفتتح مبنى دا -

املرصية الجديدة عىل كورنيش النيل  
8/10/1979  

إفتتح الرئيس حسنى مبارك دار الكتب  -
بباب الخلق بعد إعادة ) الكتبخانة(املرصية 
 25/2/2007  .ترميمها
  )محافظة سودانية(دارفور 

اتهام الرئيس السوداىن عمر البشري بارتكاب  -
جرائم حرب ىف دارفور واملحكمة الجنائية 

  14/7/2008دولية تطلب القبض عليه  ال
 Janne( )بطلة وقديسة فرنسية(دارك، جان 

d arc(  
  6/1/1412مولدها    -
اإلنجليز يأرسون الوطنية الفرنسية جان دارك  -

22/5/1430  
  30/5/1431 وفاتها  -

دارك  دار
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عامل بريطاىن صاحب نظرية ( شارلز ن،يدارو
أصل األنواع وتطور األحياء والنشوء 

  )Darwin( )واإلرتقاء
  12/2/1809مولده    -
  19/4/1882 وفاته   -

مؤلف رباعية  اديب بريطاىن(لورانس , داريل
  )Durrel) (االسكندرية

 27/2/1912 مولده   -
  7/11/1990 وفاته   -

  )مذبحة(داىس 
 100قتل الكاثوليك (مذبحة داىس ىف فرنسا  -

 )بروتستنتى
1/3/1562  

 )رســــام ايطــــاىل(، ليونــــاردو دافيــــنىش
)Leanardo De Vinci(  

  15/4/1452 مولده   -
  2/5/1519 وفاته   -

ــر  وســـياىس امـــريىك(داالس، فوســـرت  وزـي
  ) Dulles) (خارجية

أعلن داالس وزير خارجية أمريكا سحب  -
  18/7/1956مساعداتها لتمويل السد العاىل   

  24/5/1959  وفاته -
) بريـطـاىنوذرة ـعـامل فيزـيـاء (دالـتـون، ـجـون 

)Dalton(  
  26/9/1766 مولده   -
  28/7/1844 وفاته   -

  )Dali( )رسام سرياىل اسباىن(داىل، سلفادور 
  11/5/1904 مولده   -
  23/1/1989 وفاته   -
  
  
  
  

 ) مرصـيــة املوـلــدمطرـبــة فرنـســية(دالـيــدا 
)Dalida(  

  3/5/1987إنتحارها   -
  الدمنارك

  انظر  
  الدمنارك    

  )   ايطاىل وشاعراديب ( جابريل ،  داننزيو
 (D Annunzio) 

  1/3/1938 وفاته   -
  )صحفى امريىك(، كلينتون دانييل

  19/9/1912 مولده   -
  )سياىس افغاىن(داود، محمد 

إنقالب عسكرى بأفغانستان أطاح بالحكم  -
امللىك وإعالن الجمهورية بقيادة محمد داود   

17/7/1973  
  )رئيس تحريراألهرام(داود بركات 

  4/11/1933 وفاته   -
  )سيقار مرصىمو(داود حسنى 

  15/8/1874 مولده   -
 10/12/1937 وفاته   -

  )معاهدة(دايتون 
التوقيع عىل اتفاقية السالم ىف البوسنة  -

  21/11/1995بدايتون ىف اوهايو  
  الدبابات

املصممة ) 1ام (الواليات املتحدة تنتج الدبابة  -
  19/1/1988لخداع العدو  

  الدرهم االماراىت
ولة اإلمارات العربية  إستعامل الدرهم ىف د -

20/5/1973  

الدرهم
 داروين
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )طائفة( الدروز
 20/6/1827  نتهاء ثورة الدروز ىف سورياإ -

  )منشد مرصى(درويش الحريرى 
  8/1/1957 وفاته   -

 إعالميـة وناقـدة )دكتـورة (درية رشف الدين
  سينامئية وكاتبة مرصية

  )بدمياط (30/5/1948مولدها  -
ة، حتى  درست ىف أكادميية الفنون بالقاهر-

  نالت درجة الدكتوراه
 شغلت منصب رئيس الرقابة عىل املصنفات -

الفنية ووكيل أول بوزارة اإلعالم ورئيس قطاع 
  القنوات الفضائية

.  تم تعيينها كأول وزيرة إعالم سيدة ىف وزارة د-
  16/7/2013حازم الببالوى 
احدى رائدات و سياسية مرصية(درية شفيق 

  )الحركة النسائية املرصية
  14/12/1908 مولدها   -
ًتبدأ إرضابا عن الطعام ىف سفارة الهند  -

الديكتاتورية وسقوط  بالقاهرة مطالبة بإنهاء
  6/2/1957عبد النارص  

  20/9/1975انتحارها    -
  )Dryden( )اديب بريطاىن(دريدن، جون 

  9/8/1631 مولده   -
  1/5/1700 وفاته   -

  )Dresden) (مدينة املانية(دريزدين 
 غارة الحلفاء عىل مدينة دريزدين األملانية -

  13/2/1945)  تقتل ربع مليون مدىن أملاين(
) سياىس وعسـكرى فـرنىس(دريفوس، الفريد 

)Dreyfus(  
  13/7/1935 وفاته   -

  ) مرصى وناقداديب(درينى خشبة 
  5/1/1903 مولده   -
  
  
  

 )كاـتـب بريـطـاىن ـسـياىس(، بنـيـامني دزراـئـيىل
)Desraeli(  

  21/12/1804    مولده-
  19/4/1881 وفاته   -

   وتعديالتها مرصريتادس
حكم محمد ( قانون ترتيبات املجلس العاىل -

  12/7/1833)  عىل
) حكم محمد عىل( السياستنامة  قانون-

/7/1837  
الخديوى ( الئحة مجلس شورى النواب - 

 22/10/1866)  إسامعيل
 الخديوى( القانون االساىس او الالئحة االساسية -

 7/2/1882)  توفيق
)  الخديوى توفيق( القانون النظامى املرصى -

1/5/1883 
 1/7/1913)  عباس حلمى الثاىن( القانون النظامى - 
امللك فؤاد  (1923 دستور اململكة املرصية عام -

 19/4/1923)  االول
)  امللك فؤاد االول (1930 دستور عام -

22/10/1930 
)  فؤاد االولامللك  (1923 عودة دستور عام -

30/11/1934 
مجلس ( االعالن الدستورى االول لثورة يوليو -

  10/12/1952) قيادة الثورة
اللواء ( االعالن الدستورى الثاىن لثورة يوليو -

 10/2/1953) محمد نجيب
)  جامل عبد النارص (1956 دستور عام -

16/1/1956 
جامل ( دستور الجمهورية العربية املتحدة -

 5/3/1958  )عبد النارص
جامل عبد (1962 االعالن الدستورى عام -

  27/9/1962) النارص

دساتري  الدروز
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) جامل عبد النارص( 1964 الدستور املؤقت عام - 
24/3/1964 

) جامل عبد النارص( 1969 االعالن الدستورى عام - 
7/1/1969 

محمد انور ( 1971 الدستور الدائم الصادر عام -
 11/9/1971) داتالسا

محمد انور (1971  التعديل االول لدستور عام -
 22/5/1980) السادات

حسنى ( 1971 التعديل الثاىن لدستور عام -
 25/5/2005) مبارك

حسنى ( 1971 التعديل الثالث لدستور عام -
 26/3/2007) مبارك

 2011  االعالن الدستورى الصادر ىف فرباير-
) لحةاملجلس االعىل للقوات املس(

13/2/2011 
املجلس ( التعديل واالستفتاء واملوافقة عليه -

 19/3/2011) االعىل للقوات املسلحة
   املرصى1882دستور 

  7/2/1882 ىف مرص  1882 صدور دستور -
   املرصى1923دستور 

  19/4/1923 ىف مرص 1923صدور دستور  - 
 الذى وضعته لجنة الثالثية 1923 إقرار دستور -

  20/4/1923ىف مرص  
ىف مرص مع إنعقاد  1923 بدء العمل بدستور -

عقد أول جلسة ملجلس النواب (الربملان 
)   مجلس الشعب الحاىل(املرصى مببنى الربملان 

15/3/1924  
 1923 قرر اسامعيل صدقى إلغاء دستور عام -

  21/10/1930وإعالن الدستور الجديد  
 قيام الجبهة الوطنية ىف مرص من حزب الوفد -

رار الدستورييني وحزب الشعب وحزب واالح
 االتحاد والوفد السعدى والحزب الوطنى

   
  
  

واملستقلني وقيام مظاهرات الطلبة العادة 
 1923العمل بدستور 

12/12/1935  
 ىف مرص 1923 صدور مرسوم بإعادة دستور -

14/12/1936  
 باسم الشعب 1923 اعالن سقوط دستور سنة -

  9/12/1952)   ىف مرص(
  1956دستور 

 إعالن دستور جمهورية مرص األول وتشكيل -
  16/1/1956االتحاد القومى  

 دعا جامل عبدالنارص مجلس األمة لوضع -
  23/1/1961الدستور  

  1964دستور 
 صدور الدستور املؤقت الجديد ىف مرص -

24/3/1964  
  1971دستور 

 11/9/1971  صدور الدستور الدائم -
 يناير 25رة وأعالنات دستورية بعد ثودستور 

2011  
شكل املجلس األعىل للقوات املسلحة لجنة  -

برئاسة املستشار طارق البرشى ىف أعقاب 
 لوضع تعديالت دستورية 2011 يناير 25ثورة 

 وأجرى استفتاء شعبى عليه ىف 13/2/2011ىف 
 20/3/2011 وأعلنت النتيجة ىف 19/3/2011

  %77باملوافقة عليه بنسبة حواىل 
ستورى مكمل لتحديد سلطات  صدر إعالن د-

رئيس الجمهورية وأصدره املجلس األعىل 
  17/6/2012للقوات املسلحة ىف 

الربملان  (انتخب مجلسا الشعب والشورى  - 
 شخصية تشكل أعضاء الجمعية 100) املرصى

  التأسيسية التى ستتوىل إعداد دستور 
  

دستور  دستور
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جديد ملرص ورأس الجمعية املستشار حسام 
ًوحيد عبد املجيد متحدثا . الغرياىن وأختري د

  رسميا بأسمها
 إلغاء اإلعالن الدستورى املكمل بقرار من -

  11/8/2012رئيس الجمهورية محمد مرىس 
ًمرىس يصدر إعالنا دستوريا ينص عىل  الرئيس - ً

تحصني قراراته من الطعن أمام أى جهة 
  21/11/2012 قضائية

 أعلنت الجمعية التأسيسية اإلنتهاء من وضع -
  29/11/2012الدستور املرصى الجديد 

ستور الجديد لإلستفتاء الشعبى طرح الد -
% 63.8وجاءت النتيجة النهائية مبوافقة 

  22/12/2012% 36.2ورفض 
 ضمن إجراءات خارطة 2012 تعطل دستور -

املستقبل التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح 
  2013 يونية 30السيىس عقب ثورة 

 أصدر الرئيس املرصى املؤقت إعالنا دستوريا -
 مادة 33ة املؤقتة يتكون من ثانيا خالل الفرت

8/7/2013  
 أصدر رئيس الجمهورية املؤقت عدىل منصور -

ًقرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسني إلعداد 
الدستور املرشوع النهاىئ للتعديالت 

  1/9/2013الدستورية 
 بدء اجتامعات لجنة الخمسني لوضع دستور -

  8/9/2013مرص برئاسة عمرو موىس 
  )مرصيةومية يصحيفة (الدستور 

صدور العدد األول من صحيفة الدستور  -
اليومية التابعة للحزب الوطنى ويراس 

  16/11/1907تحريرها محمد فريد وجدى 
 صدور العدد األول من صحيفة الدستور -

   ىفاليومية وبرئاسة  ابراهيم عيس حتى اقالته
   

  

رئاسة مجلس   وتوىل رضا ادوارد5/10/2010
 االدارة

 )موســيقار تشــيىك(ونني ، انطــدفــور جــاك
)Dvorak(  

  8/9/1841 مولده   -
  1/5/1904 وفاته   -

  )محافظة مرصية(الدقهلية 
مبناسبة (العيد القومى ملحافظة الدقهلية  -

ذكرى أرس ملك فرنسا لويس التاسع ىف دار 
 1250عام ) ابن لقامن

7/5/0000  
هاجم املرصيون واملامليك سفينة حربية  -

ر بالدقهلية ويستولون فرنسية أمام ميت غم
  30/5/1799 مدافع بها   4عىل 

  )مدينة سعودية(الدمام 
تدفق البرتول بكميات كبرية ألول مرة ىف  -

  16/3/1938الدمام بالسعودية  
زيارة جامل عبدالنارص للسعودية لحضور  -

، ، القونىلعبدالنارص(مؤمتر االقطاب العرب 
  22/9/1956وقد تم االجتامع ىف الدمام ) عودس

  )شيخ الرياضني املرصى(الدمرداش توىن 
 مولد الدمرداش توىن شيخ الرياضيني املرصيني - 

  10/8/1907للحركة األوملبية  
  )مدينة سورية(دمشق 

الجيش السورى يخمد ثورىت مدينتى دمشق  -
  17/2/1982)   4000وحامة ويقتل 

  )مدينة مرصية(دمنهور 
لها   لفرنسيون دمنهور وأحرقوا منازاإحتل  -

5/5/1799  

دمنهور  الدستور



 

 244

  

)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )حادث(دنشواى 
ضباط  5( وقوع حادث بقرية دنشواى املرصية -

 حامم من جيش االحتالل الربيطاىن  يصطادون
ويتسببون ىف اصابة قروية وحريق باحد 

 13/6/1906)  اجران الحبوب
  27/6/1906 صدور األحكام ىف حادث دنشواى - 
تنفيذ أحكام حادث دنشواى بالشنق واألشغال  -

  28/6/1906اقة والجلد داخل قرية دنشواى الش
تنفيذ حكم اإلعدام شنقا ىف شهداء حادث  -

حسني 1906 يونية13دنشواى الذى وقع ىف 
 عىل محفوظ، يوسف حسن سليم، السيد عىل

  29/6/1906سامل ومحمد درويش زهران  
اإلفراج عن املسجونني املحكوم عليهم ىف  -

نشواى إستجابة لجهود مصطفى حادثة د
  7/1/1908كامل 

  )رئيس قربىص(دنكتاش، رؤوف 
ك األترا فوز رؤوف دنكتاش زعيم القبارصة -

مبنصب رئيس جمهورية شامل قربص 
22/4/1995  

  )مدينة فرنسية(دنكرك 
وقعت فرنسا وبريطانيا تحالف ىف دنكرك   -

4/3/1947  
  )سياىس بريطاىن(دنلوب، دوجالس 

ارف تعيني دوجالس دنلوب مفتشا لوزارة املع -
تنفيذ (املرصية ومدرسا باملدرسة الخديوية 

)   فيام بعد سياسة االحتالل بشان التعليم
27/1/1890  

  الدمنارك
صحيفة بوالندزبوسنت الدمناركية تنرش  -

  30/9/2005 رسومات كاركاتريية مسيئة للرسول
ردود فعل غاضبة ىف العامل اإلسالمى تدين  -

  ول محمدالرسوم الكاريكاتريية املسيئة للرس
  

  

املنشورة ىف صحف  )عليه الصالة والسالم (
واملتظاهرون يحرقون  دامناركية ونرويجية

 الدمناركية والرنويجية بدمشق السفارتني
  2/2/2006والقنصلية الدمناركية ىف بريوت 

   السويد- عالقات -الدمنارك 
السويد والدمنارك تعقدان معاهدة سالم   -

3/8/1645  
  ايسلنده – عالقات -الدمنارك 

) العيد الوطني( إستقالل أيسلنده عن الدمنارك -
  17/6/1944وإعالن الجمهورية   

  )Diderot) (مفكر فرنىس(، ديدرو دنيس
  5/10/1713 مولده   -
  30/7/1784 وفاته   -

  )سياىس فرنىس(دوبريه، ميشيل 
  10/1/1959يتوىل منصب رئيس وزراء فرنسا  - 

  )رئيس سلوفاكيا(دوتشيك، الكسندر 
  7/11/1992 وفاته   -

  )عملة املانية(الدويتش مارك 
لغاء إبعد    بدء العمل بالدويتش مارك-

 20/6/1948  الرايخس مارك ىف أملانيا الغربية
ـســياىس وعـســكرى (، آرثــر الس ـمــاكدوجــ

  )Douglas( )امريىك
  26/1/1880 مولده   -
  5/4/1964 وفاته   -

  )Daudet( )اديب فرنىس(، الفونس يهددو
  13/5/1840ولده    م-
  17/12/1897 وفاته   -

  )روائية فرنسية(، مارجريت دوراس
  4/4/1914 مولدها   -

دوراس  دنشواى
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  )القاهرة(، الخامسة دورة االلعاب االفريقية
 افتتاح دورة االلعاب االفريقية الخامسة بالقاهرة - 

20/9/1991  
  الدورة الرياضية لاللعاب األوليمبية

وىل الجديدة ىف إفتتاح الدورات األوليمبية األ -
  6/4/1896أثينا  

  4/8/1936تاح الدورة األوليمبية ىف برلني إفت -
  16/9/1988افتتاح دورة سول األوملبية    -
 15/9/2000ح دورة سيدىن لاللعاب األوملبية افتتا - 

ـورنس  ـل، ـل ـاىن(دورـي ـف بريـط ـف مؤـل  ومؤـل
  )Durrell( )رباعية االسكندرية

  27/2/1912 مولده   -
 7/11/1990  وفاته  -

ــك  ــنامت، فردرـي ــويرسى(دورـي ــب ـس  )كاـت
)Durremematt(  

  5/1/1921 مولده   -
  14/12/1990 وفاته   -

  )رئيس هايتى(دوفالييه، كلود 
  22/4/1971ًد دوفالييه يصبح رئيسا لهايتى كلو - 

  دول امريكا الوسطى
استقالل جمهوريات وسط امريكا عن اسبانيا  -

راس، نيكارجوا، ، والسلفادور، هندوجواتيامال(
  15/9/1821) ، بناماكوستاريكا

  دول البلقان
بدء ثورة دول البلقان عىل اإلمرباطورية  -

  7/2/1913العثامنية  
  دول جنوب رشق آسيا

توقيع حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال  - 
   الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا، :وقعه(
  

 
 

الند،  باكستان، تاي،فرنسا، اسرتاليا، نيوزيالند
  8/9/1954) الفلبني

  دول الحلفاء
توقيع الحلفاء بني إنجلرتا وإيطاليا إعرتاف  -

بسيادة إيطاليا عىل الحبشة وتعهد إيطاليا 
أصبح نافذ املفعول (بإحرتام األراىض األسبانية 

 16/4/1937)   16/11/1938يف 
لضامن عدم (توقيع حلف بني فرنسا وأملانيا  -

  6/12/1938)   منهاالقدام عىل الحدود اال
  دول عدم االنحياز

إنعقاد مؤمتر دول عدم اإلنحياز ىف بريوىن  -
  يوليو20 -17نهرو من _ تيتو _ نارص (

1956 (17/7/1956  
إنعقاد مؤمتر دول عدم اإلنحياز الثاىن بريوىن  -

)   10/7/1958 إىل 3عبد النارص تيتو من 
3/7/1958  

، تيتو، ارصن) بلجراد(مؤمتر دول عدم االنحياز  -
  1/9/1961) 6/9/1961 اىل 1نهرو ىف 

انعقاد املؤمتر الثالىث القطاب دول عدم  -
)   نهرو, تيتو, عبد النارص(االنحياز بالقاهرة 

19/11/1961  
 إنعقاد املؤمتر الثاىن لدول عدم االنحياز -

 58 شاستريي، و- تيتو-عبد النارص (بالقاهرة 
ىل  ا5من ) من رؤساء الدول والحكومات

افتتاح  وخطاب عبدالنارص ىف( 10/10/1964
  5/10/1964) املؤمتر

اذيعت قرارات املؤمتر الثاىن لدول عدم  -
 64/10/5من (االنحياز املنعقد ىف القاهرة 

  11/10/1964)  64/10/11حتى 
عدم حرض عبد النارص أول اجتامع ملؤمتر دول  -

  22/10/1966اإلنحياز املنعقد ىف الهند 
ل عبد النارص بانديرا غاندى رئيسة اجتمع جام -

  ول اإلجتامع ازمة اوزراء الهند ىف القاهرة وتن
  

دول  دورة
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الرشق االوسط ودور دول عدم اإلنحياز ىف 
مواجهة ىف مواجهة العدوان اإلرسائييل 

18/10/1967  
بدا مؤمتر قمة دول عدم اإلنحياز ىف نيودلهى   -

7/3/1983  
جية حسنى مبارك يفتح أعامل مؤمتر وزارء خار -

  31/5/1994دول عدم االنحياز   
ـاز ىف  - ـدم االنحـي ـؤمتر دول ـع ـاد ـم ـدء انعـق ـب

)   Durban (درـبـــــان بجـنـــــوب افريقـيـــــا
2/9/1998  

  دول الكومنولث
احتفل به أوال باسم يوم (يوم الكومنولث  -

  24/5/1902)   اإلمرباطورية
ـا بعــد  ـة ىف جنــوب إفريقـي ـام الجمهورـي قـي

ـــث الربيطــــا ـــن الكومنوـل  ىنإنفصــــالها ـع
31/5/1961  

ليبيا تصبح جمهورية وعضوا بالكومنولث  -
  12/5/1963الربيطاىن 

الكومنولث الربيطاىن يحل محل إمرباطوريتها  -
31/7/1966  

  )ممثلة مرصية(دولت ابيض 
  29/1/1894 مولدها   -
  4/1/1979 وفاتها   -

  الدولة الطولونية
ميالد أحمد بن طولون مؤسس الدولة  -

  20/9/835  )ھ220ضان  رم23(الطولونية 
  10/1/905 إنتهاء حكم الدولة الطولونية مبرص - 

  )النعجة(دولىل 
والدة النعجة دولىل املستنسخة من خلية  -

حيوان بالغ ىف معهد روزالني ىف أدنربة 
  5/2/1997باسكتلندا   

  
  
  

  )كتاب(الدولية الثالثة 
الدولية الثالثة الذى ألفة ) الكومنرتن(حل  -

 لنرش املبادئ 1919/3/12ىف لينني مبوسكو 
  15/5/1943  اإلشرتاكية املاركسية ىف العامل

 اديــب فــرنىس( )األب(دومــاس، الكســندر 
مؤلف رواية الفرسان الثالثة ورواية الكونـت 

 ,Alexandre Dumas) )دى مونت كريستو
père)  

  24/7/1802 مولده   -
  5/12/1870 وفاته   -

) ادـيـب ـفـرنىس( )االـبـن(دوـمـاس، الكـسـندر 
)Dumas Alexander "son("  

  28/7/1824 مولده   -
  27/11/1895 وفاته   -

  الدومينكان
  27/2/0000عيد إستقالل الدومينكان   -
 االف شخص خالل اعصار رضب 8مرصع  -

  3/9/1930جمهورية الدومينكان   
 )1932 -1931( )رئـيس فـرنىس(دوميه، بول 

)Paul Doumer(  
  6/5/1932إغتياله  -

  )Doumier( )رسام فرنىس( هرنى، هدوميي
  20/2/1808 مولده  -
  11/2/1979 وفاته   -

  )Donne( )شاعر بريطاىن(دون، جون 
  31/3/1631 وفاته   -

مؤسس الصليب األحمر (، جان هرنى دونانت
والحـائز عـىل جـائزة نوبـل للسـالم ىف  الدوىل

  )Dunant( )1901عام 
  8/5/1828 مولده   -
  30/10/1910 وفاته   -

دونانت  دول
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  )Van Dangen( )رسام فرنىس(دونجن، فان 
  26/1/1877 مولده   -
  28/5/1968 وفاته   -

مبتـكـر  كاـتـب بريـطـاىن(، ارـثـر كوـنـان دوـيـل
  )Doyle( )شخصية املحقق شارلوك هوملز

  22/5/1859 مولده   -
  7/7/1930 وفاته   -

 )كاتـبـــه فرنـســـية(، ـســـيمون ـفـــواردى بو
)Beauvoir(  

  14/4/1986 وفاتها   -
 )ـســياىس وقاـئــد ارساـئــيىل(، ـمــوىش دـيــان

)Dayan(  
مظاهرات ىف إرسائيل تطالب بإقالته باعتباره  -

مسئوالً عن هزمية ارسائيل ىف حرب اكتوبر   
17/2/1974  

  19/10/1981وفاته  -
  )Debussy( )موسيقار فرنىس(ديبوىس 

  22/8/1862 مولده   -
  25/3/1918 وفاته   -

  )سياىس وقائد فرنىس(ديبوى، جان 
  21/10/1798)   قائد القاهرة الفرنيس(مقتله  -

ـــارلني  ـــتش، ـم ـــة(ديرتـي ـــة امريكـي  )ممثـل
)Dietrich(  

  6/5/1992 وفاتها   -
  )Edgar Degas( )رسام فرنىس(ديجا، ادجار 

  19/7/1834 مولده   -
  26/9/1917 وفاته   -

  )de Gaule) (رئيس فرنىس(ديجول، شارل 
 أملانيا  يدعو الفرنسيني ملواصلة الحرب ضد -

  18/6/1940)  من راديو لندن(النازية 
  
  
  

تحرير باريس من القوات النازية أثناء الحرب  -
العاملية الثانية ودخول ديجول باريس عىل 

  25/8/1944رأس قوته   
النواب الفرنسيون ينتخبونه باالجامع رئيسا  -

  13/11/1945للجمهورية الفرنسية  
  1/6/1958 يعود لرئاسة الجمهورية الفرنسية -
ه رئيسا لجمهورية فرنسا الخامسة انتخاب -

21/12/1958  
يبدأ إنسحاب فرنسا التدريجى من حلف  -

األطلنطى برفض السامح بقواعد صوارخ 
  8/6/1959أمريكية فيها  

يعلن حق الجزائريني ىف تقرير مصريهم   -
16/9/1959  

  5/2/1962 يعلن موافقته عىل إستقالل الجزائر - 
مة الجزائرية املؤقتة للمفاوضة   يدعو الحكو-

14/6/1963  
إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فرنسا   -

19/12/1965  
إستقالته من رئاسة الجمهورية الفرنسية  -

  28/4/1969واعتزاله السياسة  
  9/11/1970 وفاته   -

  )مذبحة(دير ياسني 
قامت بها ميليشيات (مذبحة دير ياسني  -

)  ً شخصا254د صهيونية ىف فلسطني وأستشه
9/4/1648  

  )Derain( )رسام فرنىس(ديران، اندريه 
  8/9/1954 وفاته   -

  )مدينة مرصية(ديروط 
الطائرات اإلنجليزية تقصف مدينتى أسيوط  -

  23/3/1919وديروط 
 )مهـنــدس اـملــاىن مـخــرتع(دـيــزل، رودـلــف 

)Diesel(  
  18/3/1857 مولده   -

ديزل  دونجن
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  )Disney) (مخرج الصور االمريىك(، والت ديزىن
  5/12/1901 مولده   -
  15/12/1966 وفاته   -

  )قائد فرنىس(، لويس شارل أنطوان ديزيه
فرقة الجرنال ديزيه تصل إىل البهنسا بصعيد  -

  1/10/1798مرص 
تحركه من أسيوط متجه إىل قوص أثناء  -

الحملة الفرنسية عىل مرص  وضم إليه ىف 
 وترك, الطريق القوات املوزعة عىل طول النهر

لفه األسطول بقيادة الكومندان موراندى خ
وكلف بليار بإخضاع املنطقة من قنا إىل 

  2/3/1799أسوان   
ـالريى جيـسـكار  ـرنىس(ديـسـتان، ـف ـيس ـف  )رـئ

)d’Estaing(  
  19/5/1974يصبح رئيسا لجمهورية فرنسا   -
  31/1/1977 يفتتح مركز بومبيدو الثقاىف بباريس - 
لغرىب ىف بدء أعامل مؤمتر القمة الرباعى ا -

 - كارتر(إحدى جزر الهند الغربية " جواديلوب"
  4/1/1979)    كاالهان- شميت-ديستان

  )Dostoievsky( )اديب روىس(ديستويفسىك 
  11/11/1821 مولده   -
 9/2/1881 وفاته   -

  )مركبة فضاء امريكية(ديسكفرى 
مركبة الفضاء ) ديسكفري(نجاح رواد  -

ا الستعادة األمريكية ىف أول تجربة من نوعه
  12/11/1984قمرين شاردين  

  
  
  
  
  
  

إطالق مكوك الفضاء األمريىك ديسكفرى  -
للبدء ىف بناء محطة فضاء دولية عىل إرتفاع 

 29/5/1999 كيلو مرت من األرض 400
ـريبن  ـد، افـن ـيىل(ديفـي ـياىس ارساـئ ـاعد وـس  مـس

  )اإلرسائيىل رئيس االستخبارات
 7/9/1992   ه انتحار-

  )يىكمطرب امر(ديفيز، سامى 
  16/5/1990 وفاته   -

 Van) (رسـام هولنـدى(، انتـوىن فـان ديـك
Dyke(  

  22/3/1599 مولده   -
  9/12/1641 وفاته   -

ـــه  ـــرنىس(ديكــــارت، رينـي  )فيلســــوف ـف
)Descartes(  

  31/3/1596 مولده   -
  11/2/1650 وفاته   -

  )Dickens( )اديب بريطاىن(، شارلز ديكنز
  7/2/1812 مولده   -
  9/6/1870 وفاته   -

ـــيىل  ـــون، إـم ـــة(ديكنـس ـــاعرة امريكـي  )ـش
)Dickinson(  

  10/12/1830 مولدها   -
  16/5/1886 وفاتها   -

ـروا ـني ديالـك ـور أوـج ـد فيكـت ـام (، فرديناـن رـس
  )Delacroix( )فرنىس

  26/4/1798 مولده   -
  13/8/1863 وفاته   -

ديالكروا  ديزىن
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 ) امريىك البوبموسيقار(ديلون، بوب 
)Dylan(  

  24/5/1941 مولده   -
  )صحيفة بريطانية(يىل ميل الد

الصحافة الشعبية تبدأ ظهورها ىف إنجلرتا  -
  4/5/1896بصدور جريدة الديىل ميل  

ـاة الـسـويس(، فرديناـنـد ديليـسـبس  مهـنـدس قـن
  )de Lesseps( )فرنىسال

  19/11/1805 مولده   -
منحه إمتياز قناة السويس ىف عهد الخديوى  -

  30/11/1854سعيد 
سعيد باشا الئحة إستصدر ديليسبس من  -

إستخدام العامل الوطنيني ىف أشغال قناة 
  20/7/1856 السويس

  17/8/1879يؤسس رشكة قناة بنام  -
يحكم عليه مع آخرين بالسجن بتهمة  -

  اإلحتيال
9/2/1893  

  الدميقراطية
إنعقاد مؤمتر ويلتون بارك، بريطانيا حول  -

اللجنة األوربية (الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
  10/5/1998 1998  مايو12 - 10) سطيةاملتو

  )Dean) (ممثل امريىك(دين، جيمى 
  30/9/1956)   ىف حادث سيارة(مرصعه  -

  )ملكة اردنية(دينا 
زواج امللك حسني ملك األردن من امللكة دينا   -

19/4/1955  
  )طيارة مرصية(دينا الصاوى 

أول مرصية تحصل عىل إجازة طيار خط  -
  6/6/1986جوى 

  
  
  

  صورالدينا
     إكتشاف بقايا ديناصور ىف صحراء بالصني-

1/6/1986 
ـنج  ـاو بـي ـنج تـش ـيس (دـي ـيمورـئ ـينى زـع ) ـص

)Ping(  
  22/8/1904 مولده   -
  19/2/1997 وفاته   -

  )مري نيباىلأ(ديندرا 
أطلق وىل عهد مملكة نيبال األمري ديندرا النار  -

من مدفع رشاش عىل أفراد األرسة املالكة 
ن أعضاء العائلة منهم  فردا م11ومرصع 

والدة امللك بريندار وامللكة أيشواريا وأنتحر 
وىل العهد بإطالق النار عىل نفسه   

1/6/2001  
  ديوان املحاسبة املرصى

  17/8/1942 إنشاء ديوان املحاسبة ىف مرص -
ـد ـرنىس(، كريســتيان ورـي ـاء ـف ) مصــمم أزـي
)Dior(  

 24/10/1957 وفاته -
مؤلـف قصـة  كاتـب امـريىك( ويل ،ديورانت
  )Durant, Will( )الحضارة

  5/11/1885 مولده   -
  7/11/1981 وفاته   -

  )رئيس النيجر(ديورى، هامى 
إنقالب عسكرى ىف النيجر يطيح بالرئيس  -

  15/4/1974هامى ديورى  
  )Dewey ()فيلسوف امريىك(، جون ديوى

  20/10/1859 مولده   -
  1/6/1952 وفاته   -

ديـوى  ديلون
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عامل مكتبات ( ديوى، ملفل لويس كوسوث
احد رواد علم املكتبات صاحب  وامريىك

  )Dewey) (نظام تصنيف ديوى العرشى
  10/12/1851 مولده   -
ملفل لويس كوسوث ديوي ولد م يف مدينة  هو-

أدامز بنيويورك، درس يف جامعة ألفرد قبل أن 
والتي  م 1874يتخرج من كلية أمهريست يف 

  سبعمل فيها كمساعد ألمني املكتبة واكت
  

 من عمله هذا خربة ساعدته يف اخرتاع نظام 
تصنيفه املعروف باسم تصنيف ديوي 

انتقل ملفل من نيويورك إىل بوسطن . العرشي
وهناك ساهم يف تأسيس مجلة املكتبات 

  . األمريكية
  26/12/1931 وفاته -
  

  

  

ديـوى  ديـوى



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

ر
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 ر

  )إمارة اماراتية(رأس الخيمة 
إنضمت رأس الخيمة إىل دولة اإلمارات  -

  10/2/1972العربية املتحدة 
  )مدينة مرصية(رأس غارب 

دا عملية ارسائيل االنتقامية ىف راس غارب ر -
  26/12/1969عىل مرص اثناء حرب االستنزاف 
  رابطة دول جنوب رشق اسيا

بعد مائة عام من  اىإستقالل سلطنة برون -
 الوصاية الربيطانية لتصبح بذلك الدولة السادسة

  1/1/1984رشق آسيا  ىف رابطة دول جنوب
ميـدان ومسـجد مبدينـة نرص  (رابعة العدوية

  )بالقاهرة
فضت قوات األمن املرصى اعتصام جامعة  -

األخوان املسلمني مبيدان رابعة العدوية 
 بالجيزة ومبيدان النهضة أمام جامعة القاهرة

ًأنظر أيضا األخوان املسلمني  (14/8/2013
  )جامعة

  )سياىس ارسائيىل(اسحق , رابني
وزير دفاع إرسائيل إسحق رابني يعلن إمتالكها  -

 6/6/1991لألسلحة النووية  
منح جائزة نوبل للسالم للزعيم الفلسطينى  -

عرفات ورئيس الوزارء االرسائيىل اسحق  يارس
ة شيمون برييز  رابني ووزير الخارجي

14/10/1994 
اغتياله عىل يد متطرف ارسائيىل خالل تجمع  -

ملؤيدى السالم بتل ابيب وشيمون برييز يتوىل 
  4/11/1995رئاسة الوزراء باإلنابة 

  
  
 

ـــان(راتـســـينجر، جوزـيـــف  ـــا الفاتيـك ) باـب
)Ratzinger(  

بابا جديد للفاتيكان رقم ) ً عاما78(إختياره  - 
 16 ويحمل اسم بندكتوس 265

(Benedictus) بعد وفاة البابا بولس الثاين 
  )2/4/2005يف 
19/4/2005 

  الرادار
  15/9/1940بدء استخدام الرادار ألول مرة   -

  ديوماالر
اكتشاف بري ومارى كورى مادة الراديوم  -

26/12/1898  
 (Curie)وفاة مارى كورى مكتشفة الراديوم  -

4/7/1934  
  راس السنة الهجرية

أول املحرم =  الهجري الجمعة بدء التقويم -
  16/7/622)   أول السنة الهجرية(هـ 1سنة 

ـافيموفيتش   راهــب(راســبوتني، جريجــورى ـي
 روسيا سيطر عىل الكسندرا زوجة قيرص روىس

نيقــوال الثــاىن ولعــب دورا كبــريا ىف شــئون 
  )Raspoutine) (الكنيسة والدولة

  30/12/1916اغتياله    -
  )طيار املاىن(راست، ماتياس 

هبوطه بطائرة صغرية ىف ساحة الكرملني  -
28/5/1987  

  )Racine( )كاتب فرنىس(راسني، جان 
  21/4/1699 وفاته   -

راسني  رأس
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  )حاكم دىب(راشد أل مكتوم 
  7/10/1990 وفاته   -

  )فنان تشكيىل مرصى(راغب عياد 
  25/11/1892 مولده   -
  16/12/1982 وفاته   -

  )Rephael( )رسام ايطاىل(رافائيل 
 6/4/1483لده    مو-
  6/4/1520  وفاته  -

  )مدينة فلسطينية (الـلـهرام 
انفجار قنبلة ىف إجتامع لرؤساء املدن  -

الفلسطينية تؤدى لبرت ساق عمدة نابلس 
 كريم خلف الـلـهشكعة وعمدة رام بسام ال

2/6/1980  
أول هجوم إنتحارى فلسطينى تنفذه إمرأة  -

  فجرتالـلـهمن رام )  عاما28وفاء ادريس (
العربية    نفسها ىف الشارع الرئيىس بالقدس

30/1/2002  
  )ممثل هندى ومخرج(راماراو 

  17/1/1996 وفاته   -
  )رئيس برتغاىل(، انطونيو رامالو

إنتخابه رئيسا للجمهورية ىف الربتغال  -
27/6/1976  

  )Rimbaud( )شاعر فرنىس( آرثر رامبو،
  20/10/1854 مولده   -
  10/11/1891 وفاته   -

  ) مينامار حاليا-مدينة ببورما (نجون را
  14/4/1945القوات الربيطانية تحتل رانجون  - 

  ),Von Ranke( ) املاىنخرؤم(رانك، فون 
  20/12/1795 مولده   -

  )سباحة مرصية(رانيا علواىن 
تبدأ ىف حصد ميداليات السياحة الذهبية  -

 16/6/1997ىف دورة بارى 
  
  
  

  )Rowse ()مؤرخ بريطاىن(راوس، ألفريد 
  3/10/1997 وفاته   -

أول عضـوة ىف  وسياسية مرصية( راوية عطية
  )مجلس الشعب املرصى

  9/5/1997 وفاتها   -
ـل  ـت، أوريـف ـرتع الطــائرة(راـي ـريىكمـخ  ) اـم

)Wright(  
نجاح أول طريان لطائرة مدنية اخرتعها  -

اورفيل رايت يتمكن بنجاح (االخوان رايت 
 ثانية 12ة من التحليق بالطائرة ألول مرة ملد

وكانت الطائرة متول بالجازولني، بعدها متكن 
)  ثانية59اخوه ويلبور من التحليق ملدة 

17/12/1903  
 400األخوان رايت يصنعان طائرة ويطريان بها  -

  27/7/1909مرت فوق كاليفورنيا  
  30/1/1948 وفاته   -

 ) امــريىكمخــرتع الطــائرة(يلبــور ورايــت، 
)Wright(  

ن لطائرة مدنية اخرتعها نجاح أول طريا -
اورفيل رايت يتمكن بنجاح (االخوان رايت 

 ثانية 12من التحليق بالطائرة ألول مرة ملدة 
وكانت الطائرة متول بالجازولني، بعدها متكن 

)  ثانية59اخوه ويلبور من التحليق ملدة 
17/12/1903  

 400األخوان رايت يصنعان طائرة ويطريان بها  -
  27/7/1909ا  مرت فوق كاليفورني

  30/5/1912 وفاته   -
  )موسيقى مرصى يوناىن االصل(اندريه  ،رايدر

  5/3/1971 وفاته  -

رايـدر
 اشدر
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   )فصل(الربيع 
  21/3/0000بدء فصل الربيع جغرافيا    -

ـى  ـة الحفـن ـة (رتيـب ـيقية مرصـي ـورة موـس دكـت
  ) املرصيةورئيسة االوبرا

  7/12/1931 مولدها   -
  16/9/2013 وفاتها   -

  )مرصية مطربةوفنانة (رجاء عبده 
  10/1/1999 وفاتها   -

  )مرصى وناقد صحفىواديب (رجاء النقاش 
  3/9/1934 مولده   -
  8/2/2008)    عاما74عن ( وفاته -

 )موســـيقار روىس(رحامنينـــوف، ســـريجى 
)Rachmaninoff(  

  2/4/1873 مولده   -
  28/3/1943 وفاته   -

ـنعم  ـد اـمل ـد عـب ـا، محـم ـاتري (رـخ ـام كارـك رـس
  )مرصى

  7/11/1911 مولده   -
  4/1989/ وفاته   -

  )Rostand( )اديب فرنىس(ردستان، ادموند 
  2/12/1918 وفاته   -

  )مجلة مرصية(الرسالة 
صدور مجلة الرسالة برئاسة أحمد حسن  -

  15/1/1933الزيات 
توقف مجلة الرسالة ألحمد حسن الزيات عن  -

  23/2/1953الصدور 
  )Ruskin( )كاتب بريطاىن(، جون رسكن

  8/2/1819 مولده   -
  20/1/1900 وفاته   -
  
  
  
  

ـل ـد رـس ـاىن وفيلســوف(، برتراـن ـر بريـط  )مفـك
)Russell(  

  18/5/1872مولده    -
  2/2/1970 وفاته   -

رئـيس بلديـة  سياىس فلسـطينى(رشاد الشوا 
  )غزة األسبق

  27/9/1988)  عاما79عن ( وفاته   -
  )مرصى مرسحىوكاتب ( رشاد رشدى

  22/2/1983 وفاته   -
  )سياىس مرصى(رشاد مهنى 

ثورة مرص وتعيني محمد عبد املنعم ورشاد  -
مهنا وبهى الدين بركات أوصياء عىل العرش  

2/8/1952  
عزل عضو مجلس الوصاية املرصى رشاد مهنى  -

  14/10/1952وتحديد اقامته   
  )ممثل مرصى(رشدى اباظة 

  21/8/1927 مولده   -
  28/7/1980 وفاته   -

  )مفكر اسالمى مرصى (رشدى فكار
  1/1/1928 مولده   -
  5/8/2000)  عاما70عن ( وفاته   -

  )مدينة مرصية(رشيد 
مبناسبة ذكرى (العيد القومى ملحافظة البحرية  -

) 1807جالء حملة فريزر عن مرص عام 
  ----/19/9 )هاىل رشيد عليهاوانتصار ا(

موقعة رشيد إنتصار أهاىل رشيد عىل الغزو  -
  31/3/1807 الربيطاىن 

إبادة حملة فريز اإلنجليزية ىف رشيد  -
 إبريل 18 مارس إىل 16إستمرت الحملة من (

1807   (8/4/1807  
يس مبدينة اكتشاف قرب العامل العرىب ابن النف -

  1/9/1991 رشيد مبحافظة البحرية 

رشيد  الربيع
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  )مفكر اسالمى لبناىن(رشيد رضا 
  22/8/1935 وفاته -

الشـاعر ) (ىنشـاعر لبنـا(رشيد سليم الخورى 
  )القروي

  27/8/1984 وفاته   -
  )صحفى مرصى لبناىن االصل(رشيد شميل 

رشيد شميل يصدر ىف االسكندرية جريدة  -
  1/9/1897" البصري"

  )سياىس عراقى(رشيد عاىل الكيالىن 
بداية حركة رشيد عاىل الكيالىن ىف العراق   -

1/4/1941  
    بدء ثورة رشيد عاىل الكيالىن ىف العراق   -

2/5/1941  
  28/8/1965 وفاته   -

  )رئيس وزراء لبناىن وسياىس(رشيد كرامى 
  1/6/1987)   ىف حادث طائرة(مرصعه  -

  )اديب جزائرى(رشيد ميموىن 
  20/11/1945 مولده   -
  12/2/1995 وفاته   -

  )مركب (2رع
عرب املحيط األطلنطى ) 2(بدء رحلة املركب رع  -

17/5/1970  
تنـويرى اديب ومفكر (وى رفاعة رافع الطهطا

  ) باريسومن أوائل بعثات محمد عىل اىل
  15/10/1801 مولده   -
  
  
  
  
  
 

إرشاف رفاعة رافع الطهطاوى عىل الوقائع  -
املرصية لرتتيب الجريدة من جديد وإضافة 

  14/3/1842ترجمة الصحف إليها 
  27/5/1873)    عاما72عن ( وفاته -

  حـرف
ً جنديا مرصيا وإصاب16استشهاد  -  ىف هجوم 7ة ً

إرهاىب شنته عنارص جهادية عند العالمة رقم 
 ىف مدينة رفح عىل كمني أمنى قرب الحدود 6

تم الحادث أثناء تناول الجنود (االرسائيلية 
)  رمضان17اإلفطار عند الغروب ىف 

5/8/2012  
  )سياىس سورى( رفعت االسد 

ه الرئيس السورى حافظ األسد يستبعد شقيق -
  8/2/1998نصبه كنائب له رفعت األسد من م

  )سياىس مرصى(رفعت السعيد 
 11/10/1952 مولده   -

ـســياىس مرصى رـئــيس (رفـعــت املحـجــوب 
  ) االسبقمجلس الشعب املرصى

  23/4/1926 مولده     -
  11/10/1990اغتياله    -

  )موسيقار مرصى(رفعت جرانه 
  29/1/1924 مولده   -

 رئيس الـوزراءوسياىس لبناىن (رفيق الحريرى 
  )اللبناىن

يشكل الحكومة اللبنانية للمرة الثانية   -
26/10/2000  

إغتياله ىف حادث تفجري بسيارة مفخخة تحمل  -
املتفجرة   كيلو جرامات من املواد350
14/2/2005  

رفيق  رشيد
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  الرقيق
الربملان اإلنجليزى يحرم تجارة الرقيق    -

9/5/1788  
بريطانيا وأمريكا توقعان إتفاقية ملنع تجارة  -

 7/6/1862يق الرق
   اثيوبيا-الرقيق 

  17/4/1932إلغاء الرق ىف أثيوبيا    -
   الربازيل-الرقيق 

  13/5/1888إلغاء الرق ىف الربازيل -
 )رسـام هولنـدى(رمربانت، ارمينيز فان رايان 

)Rembrandt(  
  15/7/1606 مولده   -
  4/10/1669 وفاته   -

  )فرعون مرصى(رمسيس األول 
ألول اىل مرص بعد عودة مومياء رمسيس ا -

  24/10/2003) 1871عام تهريبها للخارج منذ 
  )فرعون مرصى(رمسيس الثاىن 

رمسيس الثاىن يخرج بجيشه املرصى من  -
) لإلنتصار ىف معركة قادش(طرة القن
  م. ق17/4/1285

إكتشاف متثال لرمسيس الثاىن يزيد عمره عن  -
  24/2/1984 عام   4000

مسيس الثاىن ىف إكتشاف تابوت رئيس وزراء ر -
  29/3/1986منطقة سقارة   

 مقابر أثرية من عهد رمسيس الثاىن 4إكتشاف  -
  1/4/1986ىف سقارة  

عرض مجموعة من مقتنيات رمسيس الثاىن ىف  -
  24/3/1987مدينة ممفيس األمريكية   

 لوحة أثرية مبعبد 100إكتشاف أكرث من  -
  19/2/1988رمسيس الثاىن بالجيزة   

  
  
  

مقربة أبناء رمسيس الثاىن ىف وادى إكتشاف  -
  17/5/1995امللوك باالقرص    

طقة العثور عىل رأس لتمثال رمسيس الثاىن مبن -
  28/3/1998تل بسطا مبحافظة الرشقية 

افتتح الرئيس حسنى مبارك مرشوع تطوير  -
معبدى رمسيس الثاىن ونفرتيتى ىف مدينة ابو 

  23/12/2001سنبل ىف جنوب مرص  
لرئيس حسنى مبارك مرشوع تطوير افتتح ا -

معبدى رمسيس الثاىن ونفرتيتى ىف مدينة ابو 
  23/12/2001سنبل ىف جنوب مرص 

  )سينامىئ مرصى منتج(رمسيس نجيب 
  4/2/1977 وفاته   -

  )فنان سرياىل مرصى(رمسيس يونان 
  25/12/1966 وفاته   -

  )مدينة باكستناية(روالبندى 
 من كراتىش   اختيارها عاصمة لباكستان بدال -

26/10/1959  
  رواندا

مرصع رئيىس رواندا وبوروندى ىف حادث  -
تحطم طائرة ىف كيجايل، مام يسفر عن إندالع 

 ألف شخص 800 رواندا قتل فيها مجازر ىف
6/4/1994 

حسنى مبارك يفتتح مؤمتر البحريات العظمى  -
االفريقية بالقاهرة لحل مشكلتى رواندا 

  28/11/1995 وبورندى
 )سياىس فـرنىسثائر و(سبري، ماكسيليامن روب

)Robespierre(  
  6/5/1758 مولده   -
  28/7/1794 اعدامه   -

روبسبري  الرقيق
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  )رواىئ امريىك(روبرن، هاردلر 
  14/10/1997 وفاته   -

  )Robens( )رسام فرنىس(روبنز، بيرت بول 
  28/6/1577 مولده   -
  30/5/1640 وفاته   -

ـــــل اـمـــــريىك(روبنـســـــون، ادوارد   )ممـث
)Robinson(  

  26/1/1973 وفاته   -
ـر  ـانو  وموســيقار(روبنشــتني، ارـث عــازف بـي

  )Rubnestein) (أمريىك بولندى االصل
  20/12/1982 وفاته   -

  )Rogers( )ممثلة امريكية(روجرز، جينجر 
  25/4/1995 وفاتها   -

ــيم  ــرز، وـل ــريىك(روـج ــياىس اـم ــر  وـس وزـي
  )Rogers) (الخارجية األمريىك

ملشكلة الرشق األوسط يتقدم مببادرة سالم  -
)   1970 يوليو 23توافق عليها مرص ىف (

19/6/1970  
خطاب جامل عبدالنارص ىف املؤمتر القومى  -

الذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل 
كام أعلن الرئيس عبدالنارص قبول مبادرة 

ملرشوع السالم األمريىك ألزمة الرشق "روجرز 
  23/7/1970األوسط   
  )ممثلة مرصية(الد روحية خ

  21/4/1990 وفاتها   -
  )Rodin) (مثال فرنيس(أرجست , رودان

  12/11/1840 مولده   -
  17/11/1917 وفاته   -
  
  
  
  
  

  ) Rodgers( )موسيقار امريىك(رودجرز، جيمى 
  8/9/1897 مولده   -
  26/5/1933 وفاته   -

 )موسيقار امريىك ومؤلف(رودجرز، ريتشارد 
)Rodgers(  

  31/12/1979 وفاته   -
  )جزيرة(رودس 

بدء املفاوضات بني مرص وإرسائيل ىف جزيرة  -
  )    فرباير باتفاقية الهدنة24انتهت ىف (رودس 

 13/1/1949  
  4/5/1992إيطاليا تحتل جزيرة رودس    -

  روديسيا
  31/12/1963حل اتحاد روديسيا ونياساالند   -
كينث كاوندا يتوىل رئاسة روديسيا الشاملية  -

22/1/1964  
  اليوسف روزا

  انظر  
  فاطمة اليوسف    

  )مجلة مرصية(روز اليوسف 
صدور العدد األول من مجلة روز اليوسف  -

  26/10/1925املرصية 
 ( )26 رئيس امريىك الرئيس(روزفلت، تيودور 

Roosevelt(  
للواليات املتحدة بعد ) 26(يصبح الرئيس  -

  اغتيال الرئيس ويليام ماكينىل  
 14/9/1901  
 للواليات 26الرئيس (فاة تيودور روزفلت و -

 )املتحدة
6/1/1919  

روزفلت  روبرن
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) 32 رئيس امريىك الرئيس(روزفلت، فرانكلني 
)Roosevelt(  

  30/1/1882 مولده   -
  15/2/1933ولة اغتيال  انجاته من مح -
 بدء توىل الرئاسة ىف الواليات املتحدة األمريكية - 

 عىل عهد فرانكلني روزفلت
20/1/1937  

 البث التليفزيوىن ىف معرض نيويورك بداية -
وظهر الرئيس فرانكلني " عامل الغد"عنوانه 

روزفلت عىل الشاشة ليقول كلمة اإلفتتاح 
وكان أول رئيس أمريىك يظهر عىل شاشة 

  30/4/1939التليفزيون    
إعلن الرئيس األمريىك فرانكلني روزفلت  -

 - التعبري-مرشوع الحريات األربع ىف العقيدة
  6/1/1941)   رر من الفقر الخوفالتح

  12/4/1945  )وهارى ترومان يخلفه( وفاته -
  )Rous( )رسطان امريىك عامل(روس، بيتون 

  5/10/1879 مولده   -
  17/2/1970 وفاته   -

  )Rostand( )اديب فرنىس(روستان، ادمون 
  1/4/1868 مولده   -
  2/12/1918 وفاته   -

  )Rossetti( )اديب ايطاىل(روستى، جابريل 
  28/2/1783 مولده   -
  24/4/1854 وفاته   -

  )Rousseau ()رسام فرنىس(روسو، هرنى 
  21/5/1844 مولده   -
  2/9/1910 وفاته   -
  
  
  
  
  

  )Rousseau( )فيلسوف فرنىس(روسو، جان جاك 
  28/6/1712 مولده   -
  3/7/1778 وفاته   -

  روسيا
إنقالب فاشل ىف اإلتحاد الروىس ضد رئيسه  -

  22/8/1991يلستني 
  5/9/1991 بدء انهيار االتحاد السوفيتى -
روسيا تشغل للمرة األوىل مقعد االتحاد  -

  27/12/1991السوفيتى ىف مجلس االمن  
   احزاب سياسية-روسيا 

تعيني خروشوف أمينا عاما للحزب الشيوعى  -
5/3/1953  

زب الشيوعى العرشين يفتتح مؤمتر الح -
  14/2/1956بهجوم حاد عىل ستالني   

توليه سكرتارية الحزب الشيوعى السوفيتى  -
  2/3/1985خلف لتشرينينكو   

تأسيس أول حزب غري شيوعى ىف روسيا بعد  -
 31/3/1990إنهيار الشيوعية   

   احوال اقتصادية-روسيا 
املجاعة ىف روسيا تجرب لينيني عىل الرتاجع عن  -

تصاد شيوعية الحرب وتعميم املزارع إق
  21/3/1921الجامعية   

   شئون داخلية-روسيا 
إنقالب فاشل ىف اإلتحاد الروىس ضد رئيسه  -

  22/8/1991يلستني 
   ارسائيل- عالقات -روسيا 

اإلتحاد السوفيتى يعرتف رسميا بدولة إرسائيل  -
17/5/1948  

روسيا تقطع العالقات الدبلوماسية مع إرسائيل  
11/1/1953  

روسيا  روزفلت
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اإلتحاد السوفيتى يستأنف عالقاته  -
 13/8/1986الدبلوماسية مع إرسائيل 

استئناف العالقات الدبلوماسية بني روسيا  -
 30/9/1990وارسائيل 

اعادة العالقات الدبلوماىس املقطوعة منذ  -
بني ارسائيل واالتحاد السوفيتى  1967

18/10/1991 
   افغانستان- عالقات -روسيا 

تحاد السوفيتى وأفغانستان يوقعان اإل -
 24/6/1931معاهدة عدم إعتداء 

توقيع اإلتفاق النهاىئ لسحب القوات  -
 14/4/1988السوفيتية من أفغانستان   

 السوفيتية تنسحب من أفغانستان القوات -
15/2/1989 

   املانيا- عالقات -روسيا 
إستسالم (توقيع معاهدة برست ليتوفسك  -

 وخرجت من الحرب العاملية روسيا ألملانيا
 3/3/1918)  األوىل

توقيع معاهدة عدم إعتداء بني روسيا  -
  23/4/1939السوفيتية وأملانيا النازية  

هتلر وموسولينى زعيام أملانيا وإيطاليا يوقعان  -
 23/8/1939معاهدة عدم اعتداء بني بلديهام  

القوات األملانية تهاجم سباستيبول ىف الجبهة  -
 4/6/1941ة  الروسي

بداية انسحاب القوات األملانية من ستالينجراد   -
1/1/1943 

القوات السوفيتية تخمد ثورة عامل أملانيا  -
 17/6/1953الرشقية 

توقيع معاهدة بني جمهورية أملانيا  -
الدميقراطية واالتحاد السوفيتى عىل االحرتام 

املتبادل وعالقات املساواة بني البلدين  
20/9/1955 

اإلتحاد السوفيتى وأملانيا الغربية يوقعان  -
  12/8/1970معاهدة عدم إعتداء   

  

   إيران- عالقات -روسيا 
إتفاقية بني اإلتحاد السوفيتى وإيران عىل  -

مناوئة السياسة اإلنجليزية ىف منطقة الرشق 
 28/2/1921األوسط 

سحب اإلتحاد السوفيتى قواته من إيران  -
 31/5/1946  بضغط من األمم املتحدة 

   بريطانيا- عالقات -روسيا 
اتفاق إنجلرتا وروسيا عىل تقسيم إيران إىل  -

  19/1/1907مناطق نفوذ بينهام   
مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة  -

مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 
 24/9/1963التجارب النووية 

   تركيا- عالقات -روسيا 
 13/7/1878سية الرتكية  إنتهاء الحرب الرو -
توقيع معاهدة دفاعية بني روسيا وتركيا مدتها  -

 سنوات مع دعوة دول اخرى لالنضامم اليها 8
هة الحملة الفرنسية عىل مرص ملواج

25/10/1798  
   تشيكوسلوفاكيا- عالقات -روسيا 

اإلتحاد السوفيتى يصدر بيانا رسميا يعلن فيه  -
جيا من أنه سيسحب قوات حلف وارسو تدري

 27/8/1968تشيكوسلوفاكيا   
إنسحاب القوات السوفيتية من تشيكوسلوفكيا  -

 21/6/1991 عاما  22بعد أن متركزت فيها 
إنسحاب أخر جندى روىس من تشكوسلوفاكيا  -

27/6/1991 
   سوريا- عالقات -روسيا 

 20توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مدتها  -
  8/10/1980يا ني االتحاد السوفيتى وسورعاما ب

   السويد- عالقات -روسيا 
يا والسويد تعقدان معاهدة سالم روس - 

17/8/1743  

روسيا  روسيا
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   الصني- عالقات -روسيا 
روسيا والصني توقعان معاهدة بشأن حكم  -

  8/4/1902منشوريا 
اإلتحاد السوفيتى والصني الشعبية يعقدان  -

  14/2/1950ً عاما   30معاهدة صداقة ملدة 
ني واإلتحاد السوفيتى بعد أن قطيعة بني الص -

روشوف بعض االنفتاح حيال الغرب أبدى خ
1/6/1960  

   العامل العرىب- عالقات -روسيا 
اإلتحاد السوفيتى يدعو دول الرشق األوسط  -

إىل نبذ اإلختالفات ويتعهد بعدم التدخل ىف 
  12/2/1957شئونها الداخلية  

  العراق - عالقات -روسيا 
لوماسية بني العراق قطع العالقات الدب -

  3/1/1955واالتحاد السوفيتى 
   الفاتيكان- عالقات -روسيا 

بدء عالقات دبلوماسية بني اإلتحاد السوفيتى  -
  15/3/1990والفاتيكان   

   فرنسا- عالقات -روسيا 
 8/7/1792فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا   -
 9/10/1806نسا روسيا تعلن الحرب عىل فر -
  19/7/1870حرب عىل روسيا فرنسا تعلن ال -

   فنلندا- عالقات -روسيا 
د السوفيتى وفنلندا يعقدان صلحا اإلتحا -

12/3/1940  
فنلندا وروسيا توقعان عىل معاهدة سالم  -

19/9/1944  
  ليتوانيا - عالقات -روسيا 

  11/3/1990 اإلتحاد السوفيتى ل ليتونيا عنإنفصا - 
  
  
  

 ليتوانيا موسكو تنفذ عقوباتها االقتصادية عىل -
التى أعلنت إستقاللها من جانب واحد    

17/4/1990  
  املجر - عالقات -روسيا 

 اإلتحاد السوفيتى واملجر يوقعان إتفاقا يقىض -
  10/3/1990بسحب الجيش السوفيتى من املجر 

  النمسا - عالقات -روسيا 
النمسا توقيع الصلح مع روسيا وتعلن حيادها   -

16/4/1938  
فيتى يغزو النمسا الواقعة تحت اإلتحاد السو -

اإلحتالل األملاىن ىف نهاية الحرب العاملية 
  30/3/1945الثانية   

ـــات املتـحـــدة - عالـقـــات -روـســـيا   الوالـي
  األمريكية

إشرتت الواليات املتحدة األسكا من روسيا  -
أكتوبر من  18ومتت إجراءت نقل امللكية ىف 

 العام نفسه
30/3/1861  

وفيتية بالقوات األمريكية إلتقاء القوات الس -
  25/4/1945 .عىل ضفاف نهر األلب

روسيا السوفيتية تسقط طائرة تجسس  -
 يقودها الطيار األمريىك (U)أمريكية 

  1/5/1960فرانسيس هارى باور   
كيندى (إجتامع قمة سوفيتى أمريىك ىف فيينا  -

  3/6/1961)  وخروشوف
ن جولة الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى يبدأ -

من املحادثات ىف نيويورك حول معاهدة لتحديد 
 11/1/1963التجارب النووية 

مجلس النواب االمريىك يصدق عىل معاهدة  -
مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 

  24/9/1963التجارب النووية   

روسيا  روسيا
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الواليات املتحدة األمريكية وروسيا السوفيتية  -
سلحة يعقدان معاهدة يحرمان فيها األ

  10/4/1972 البيولوجية
الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يوقعان  -

متضمنة تحديد ) سولت(ىف موسكو إتفاقية 
 5ملدة (إنتاج الدولتيني لالسلحة الهجومية 

  26/5/1972)    سنوات
كارتر ( لقاء القمة األمريىك السوفيتى - 

)  إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف
14/6/1979  

توقيع أول إتفاق تعاون تجارى بني الواليات  -
وقعه ىف واشنطن (املتحدة واإلتحاد السوفيتى 

  1/6/1990)    جورج بوش وجورباتشوف-
 إتفاقية لتطبيع العالقات التجارية بني الواليات -

  20/6/1990املتحدة واإلتحاد السوفيتى  
 إجتامع القمة بني الرئيس األمريىك بوش -

 1/2/1992ن ىف كامب ديفيد والروىس يلتيس
   اليابان- عالقات -روسيا 

  8/2/1904بدء الحرب الروسية اليابانية     -
 ىف البحرية اليابانية تقىض عىل األسطول الروىس - 

شامل املحيط الهادى معركة تسوشيام 
  27/5/1905البحرية 

روسيا واليابان توقعان معاهدة عدم إعتداء  -
8/7/1916  

ومينهان بني روسيا واليابان بداية معركة ت -
24/4/1939  

  )Rossini) (موسيقار ايطايل(روسينى 
  29/2/1792 مولده   -
  13/11/1868 وفاته   -

ابـو صـناعة ( )مليونري امـريىك(روكفلر، جون 
  )Rocfeeller) (البرتول ىف الواليات املتحدة

  8/7/1839 مولده   -
  23/5/1937 وفاته   -
  
  

  )مغنى بريطاىن(رول، آن 
  8/12/1980اغتياله ىف نيويورك    -

الـحـائز ـعـىل  وادـيـب ـفـرنىس(، روـمـان روالن
ـــــام  ـــــل ىف االدب ـع  )1915ـجـــــائزة نوـب

)Rolland(  
  29/1/1866 مولده   -
  30/12/1944 وفاته   -

  )مدينة ايطالية(روما 
 9/5/0000عيد إستقالل روما       -
  28/8/476قبائل الجرمان تحتل روما    -
  21/4/753   إنشاء روما  -
  2/10/1870تسمية روما عاصمة إليطاليا    -
) 30000يقتل (زلزال شديد يرضب روما  -

13/1/1915  
سقوط روما ىف أيدى الحلفاء ىف الحرب  -

  4/7/1945العاملية الثانية 
  مساجد -روما 

  4/1991 /11إفتتاح أول مسجد بروما    -
   املانيا- عالقات -رومانيا 

لم لألملان ىف الحرب ملك رومانيا يستس -
  9/6/1940العاليمة الثانية 

   االمرباطورية العثامنية-  عالقات - رومانيا 
تركيا العثامنية توقع مع االمرباطور الروماىن  -

 4/9/1627معاهدة سالم    
  )Romney) (مصور بريطاىن(جورج , رومنى

  15/12/1734 مولده   -
  15/11/1802 وفاته   -

  )Rommel) (ملاىنقائد ا(روميل، إرفني 
القوات األملانية تحت قيادة مانفريد روميل  -

تبدأ هجوما عىل القوات الربيطانية ىف ليبيا 
  30/3/1941خالل الحرب العاملية الثانية   

روميل  روسيا
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بقيادة روميل تدخل طربق  القوات األملانية -
  20/1/1942الليبية 

قوات املحور بقيادة روميل تدخل حدود مرص  -
  24/6/1942الغربية 

وفاة القائد االملاىن روميل ثعلب الصحراء بعد  -
الفشل ىف العلمني اثناء الحرب العاملية الثانية  

14/10/1944  
ــدز ــا روناـل ــري جوـش ــاىن(، ـس ــام بريـط  )رـس

)Reynolds(  
 16/7/1723 مولده   -
  23/2/1792 وفاته   -

ـم  ـتجن، ويلهـل  ـعـامل اـملـاىن مكتـشـف أـشـعة(روـن
  )Rontgen( )إكس

لهلم رونتجن العامل االملاىن مولد وي -
(Rontgen) 27/3/1845  

  7/11/1895 اكتشف الشعة إكس -
  10/2/1923 وفاته   -

  )وكالة أنباء(رويرت 
ىف العمل ) أول وكالة انباء(بدات رويرت  -

8/10/1858  
مؤسـس وكالـة و صحفى امـريىك(رويرت، بول 
  )REUTER, PAUL JULIUS) (أنباء رويرت

  21/7/1916 مولده   -
  25/2/1899 وفاته   -

  )مدينة سعودية(الرياض 
عبدالعزيز آل سعود يدخل عىل رأس قواته  -

  15/1/1902إىل الرياض 
  )موسيقار مرصى(رياض السنباطى 

  20/3/1911 مولده   -
  9/9/1981 وفاته   -
  
  
  

  )رئيس لبناىن(رياض الصلح 
الحزب السورى يغتال الرئيس اللبناىن ىف عامن  -

16/7/1951  
  )زوج اخت امللك فاروق( غاىل رياض

قتل رياض غاىل زوجته األمرية السابقة فتحية  -
)    ىف الواليات املتحدة(شقيقة امللك فاروق 

8/12/1976  
  مرص -رياضة 

فوز مرص ببطولة األمم اإلفريقية لكرة القدم   -
21/3/1986  

الرئيس مبارك يسلم أبطال إفريقيا وسام  -
  3/3/1998  الرياضة من الطبقة األوىل 

   مرص-الرياضة البدنية 
 تفوز ببطولة العامل للشباب ىف اإلسكواش مرص - 

13/8/1994 
فوز مرص بكأس العامل لناشئات اإلسكواش التى  -

 28/8/2003أقيمت بالغردقة   
  )علم(الرياضيات 

العامل املرصى مدحت غزالة يفوز بجائزة  -
  8/3/2000أحسن كتاب ىف الرياضيات   

  )Tintoretta( )رسام ايطاىل( توريتو، تين
  31/5/1594 مولده   -

الـرئيس رقـم  رئـيس امـريىك(، رونالد ريجان
40) (Regan(  

  6/2/1911 مولده   -
 انتخاب الجمهورى رونالد ريجان رئيسا للواليات - 

 4/11/1980املتحدة   
أمريىك يطلق الرصاص عليه فيصيب إحدى  -

  3/3/1981رئتيه 

ريجان  رونالدز
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لبابا جون بول ىف زيارة ريجان يتفق مع ا -
للفاتيكان عىل التخطيط للقضاء عىل النظام 

  7/6/1982الشيوعى ىف بولندا 
حرب " يعلن بدء العمل ىف الدفاع اإلسرتاتيجى -

  23/3/1983 مليار دوالر 44بتكاليف " كواكبال
 6/6/2004ً عاما    93 وفاته   عن -

اخـرتاع صـاحب  ومخرتع املاىن(ريخرت، تشارلز 
  )Reichter( ) شدة الزالزلمقياس

  6/4/1900 مولده   -
  30/9/1985)    عاما85عن ( وفاته   -

  )مبنى الربملان ىف املانيا (جالريخستا
) الرايختستاج(إحراق مبنى الربملان األملاىن  -

  27/2/1933عىل أيدى النازيني    
  1949 حل محله البدندستاج عام -
خستاج الجديد إنتقال برملان أملانيا ملبنى الري -

  19/4/1999ىف برلني 
 )Read) (اديب بريطاىن(ريد، هربرت 

  4/12/1893 مولده   -
 )Redgrave( )ممثلة بريطانية(ريدجريف، فانيسا 

  30/1/1937 مولدها -
 ) بريـطـاىن مرسـحـىممـثـل(، مايـكـل رـيـدجريف

)Redgrave( 
  21/3/1985 وفاته   -

 )رسام مكسييك( ريفبريا، دييجو 
  24/11/1957 وفاته   -

 )Ricardo( )اقتصادى بريطاىن(ريكاردو، دافيد 
  19/4/1772 مولده   - 
  11/9/1823 وفاته   -

 )شاعر املاىن(ريكله، رايرن ماريا 
  4/12/1875 مولده   -
  

 )سياىس لبناىن(رميون اده 
  10/5/1988 عاما   87 وفاته   عن -

 )مركبة فضاء امريكية (6رينجز
ترتطم ) 6رينجر(ة مركبة الفضاء األمريكي -

  2/2/1964بسطح القمر وتتحطم   
الحائز عىل جائزة  وعامل امريىك(، فرديك رينز

 )Reines) (1995نوبل عام 
  26/8/1998 وفاته   -

 ـتـزعم رسـام فـرنىس (بيـري اوجسـترينـوار، 
املدرســـة االنطباعيـــة الفرنســـية متـيـــز ىف 

  )Renoir( )البورتريه ورسم الطبيعة
  25/2/1841 مولده   -
  3/12/1919 وفاته   -

 وابـن  فـرنىس سـينامىئمخـرج(رينوار، جـان 
  )Renoir( )رينواربيري اوجست  الرسام

  17/12/1919 مولده   -
  12/2/1979 وفاته   -

  )امري موناكو(رينيه 
  28/6/1949تنصيبه حاكام إلمارة موناكو     -
  19/4/1956زواجه من املمثلة جريس كيىل  -
 47(توىل إبنه األمري ألربت  عاما و82 وفاته عن -

  6/4/2005الحكم   ) عاما
  )رئيس لبناين(رينيه معوض 

  5/11/1989انتخابه رئيسا للبنان    -
اغتياله اثر تفجري سيارته بشحنة ناسفة  -

22/11/1989  
 Rio de( )مدينـة برازيليـة(ريو دى جانريو 

Janeiro(  
  "ريو دى جانريو" وضع حجر األساس ملدينة  -
1/1/1531 

  

ريو دى جانريو  ريخرت
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 ز

  زائري
)    زائري سابقا(إستقالل الكونجو كينشاسا  -

30/6/1960  
جمهورية الكونغو افريقيا ىف تغري اسمها اىل  -

 جمهورية زائري ىف عهد سيسيكو موبوتو
27/10/1971  

  )رئيس هندى(زاكر حسني 
تعيني أول رئيس مسلم للهند ذاكر حسني    -

9/5/1967  
  زامبيا

  24/10/1964إستقالل زامبيا     -
 12/8/1969زامبيا تؤمم مناجم النحاس   -

  )رئيس تيمور الرشقية(زانانا جوسامو 
يؤدى اليمن الدستورية كأول رئيس لدولة  -

 تيمور الرشقية بعد إنفصالها عن أندونيسيا
20/5/2002  

  )عامل آثار مرصى(زاهى حواس 
  28/5/1947 مولده   -
ل الحائز أحمد زوي. تسلم العاملان املرصيان د -

زاهى حواس . عىل جائزة نوبل ىف الكيمياء ود
التى الجيزة الدرع الذهبية  مدير منطقة آثار

 29/10/2000 متنحها االكادميية األمريكية
  )قناة(زايد 

الرئيس مبارك يشهد االحتفال بدخول مياه  -
بحرية نارص اىل قناة توشىك ويعطى اشارة 

  22/10/1996البدء بحفر قناة زايد 
  
  
  
  
 

  )امري االمارات(د بن سلطان ال نهيان زاي
توليه الحكم ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة   -

6/8/1966  
  2/11/2004 وفاته   -

مخرتع املـاىن مخـرتع منطـاد (زبلن، فردنناند 
  )Zeppelin( )زبلن

  8/7/1838 مولده   -
  8/3/1917 وفاته   -

 عـىل الحـائزوفيزيـاىئ  عـامل(زخاروف، اندريـه 
  )روىس نوبلجائزة 

  21/5/1921 مولده   -
   اليابان-زراعة 

خرباء زراعة يابانيون يبتكرون طريقة جديدة  -
 لزراعة الخرضوات بإستخدام املياه فقط

21/8/1986  
  زراعة االعضاء

أول زراعة لقلب صناعى ىف الواليات املتحدة  -
  21/4/1966األمريكية 

أول عملية لزراعة قلب إنسان تجرى ىف  -
 هيوستون بالواليات املتحدة مستشفى
  6/4/1969 األمريكية

ألول مرة ىف مرص وحدة لزراعة النخاع  -
العظمى ملرىض االورام الحميدة بالقرص 

  15/10/1986العينى 
وموسـوعى وشاعر اديب (خري الدين ، الزركىل

  )مؤلف كتاب اإلعالمسورى و
  25/6/1893 مولده    -
  24/11/1976 وفاته    -

الزركىل  زائري
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  )كاتب اسالمى مرصى (زغلول النجار
  17/11/1933 مولده   -

   )كاتب منساوى(زفايج، ستيفان 
     )Zveig(  

  28/11/1881 مولده   -
  22/2/1942وفاته  -

  )ملحن مرصى وموسيقار(زكريا احمد 
  6/1/1896 مولده   -
  15/2/1961 وفاته   -

  )شعبى مرصى شاعر(زكريا الحجاوى 
  4/6/1914 مولده   -
  7/12/1976 وفاته   -

 رئـيس رئيس ديوان سياىس مرصى(زكريا عزمى 
  )الجمهورية االسبق

  26/6/1938 مولده   -
ـدين  ـى اـل ـا محـي  عضــو وســياىس مرصى(زكرـي

ـادة الـثـورة ناـئـب رـئـيس الجمهورـيـة  مجـلـس قـي
  )األسبق

  7/5/1918 مولده   -
  1/10/1965 يؤلف وزارته األوىل ىف مرص  -  
  15/5/2012 وفاته   -

ــدر  ــة و مرصىـســياىس(زىك ـب ــر الداخلـي  وزـي
  )األسبق

  2/4/1997 وفاته   -
  )ممثل مرصى(زىك رستم 

 وفاة املمثل املرصى زىك رستم -
16/2/1972  

  )طبيب مرصى(زىك سويدان 
  16/12/1996 وفاته   -
  
  
  
  

ــيامت  ــل مرصى(زىك طـل ــد املرسح وممـث  راـئ
  )العرىب

  29/4/1896 مولده   -
  22/12/1982 وفاته   -

  )مرصىاديب (زىك مبارك 
  5/8/1891 مولده   -
  23/1/1952 وفاته   -

  )اديب سورى(زىك املحاسنى 
 23/3/1972 وفاته   -

زىك نجـيــــب محـمــــود 
فيلسوف مرصى و اديب(
ـحـــــد رواد الفـكـــــر أو

   )التنويرى
  1/2/1905 مولده   -
؛ مركز الزرقا ،الـلـه ميت الخويل عبدولد يف قرية -

ن دمياط، وحصل عىل الدكتوراة يف الفلسفة م
وعني مستشارا ثقافيا للسفارة املرصية يف . لندن

. واشنطن، وعضوا يف املجلس القومي للثقافة
وصف ياقوت الحموي يف كتابه معجم األدباء 
أبا حيان التوحيدي بأنه فيلسوف األدباء وأديب 
الفالسفة؛ ألنه كان أديبا موسوعيا يحاول مزج 
الفلسفة باألدب، وأن يقدم خالصة ذلك للناس 

والوصف الذي أطلقه . كون قريبا من أفهامهملي
ياقوت الحموي يكاد ال ينطبق عىل أحد من 
أعالم النهضة األدبية يف مرص إال عىل زيك نجيب 
محمود، فقد نجح يف تقديم أعرس األفكار عىل 
الهضم العقيل للقارئ العريب يف عبارات أدبية 
ّمرشقة، وفك أصعب مسائل الفلسفة وجعلها 

ارئ الصحيفة اليومية، واستطاع يف متناول ق
بكتاباته أن يخرج الفلسفة من بطون الكتب 
  وأروقة املعاهد والجامعات لتؤدي دورها يف 

  

زىك  زغلول
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الحياة وملا تخرج عمل بالتدريس حتى سنة 
ثم حصل عىل الدكتوراة يف الفلسفة ) م1943(

وعني مستشارا ثقافيا للسفارة . من لندن
س املرصية يف واشنطن، وعضوا يف املجل

  القومي للثقافة
أكمل دراسته يف إنجلرتا يف بعثة دراسية لنيل  -

درجة الدكتوراة يف الفلسفة، ومتكن من 
م، 1947الحصول عليها من جامعة لندن عام 

، وقد "الجرب الذايت"وكانت أطروحته بعنوان 
ترجمها تلميذه الدكتور إمام عبد الفتاح إىل 

ئة بعد عودته إىل مرص التحق بهي. العربية
التدريس يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب 
جامعة القاهرة، وظل بها حتى أحيل عىل 
التقاعد ويفخر الصحفي أنيس منصور أنه من 

  .تالميذه
بعد عودته إىل مرص التحق بهيئة التدريس يف  -

قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، 
م، 1965وظل بها حتى أحيل إىل التقاعد سنة 

ًستاذا متفرغا، ثم سافر إىل الكويت فعمل بها أ ً
ًم حيث عمل أستاذا للفلسفة 1968سنة 

  .بجامعة الكويت ملدة خمس سنوات متصلة
م 1953إىل جانب عمله األكادميي انتدب سنة  -

) الثقافة(للعمل يف وزارة اإلرشاد القومي 
وهي الوزارة التي أنشأتها حكومة الثورة، ثم 

تحدة األمريكية يف سافر بعدها إىل الواليات امل
ًالعام نفسه، وعمل أستاذا زائرا يف جامعة  ً
كولومبيا بوالية كارولينا الجنوبية، وبعد أن 
أمىض بها الفصل الدرايس األول انتقل إىل 
التدريس بجامعة بوملان بوالية واشنطن يف 
ًالفصل الدرايس الثاين، ثم عمل ملحًقا ثقافيا 

- 1954(ي بالسفارة املرصية بواشنطن بني عام
  )م1955

م عهدت إليه وزارة الثقافة يف 1965يف سنة  -
عهد وزيرها محمد عبد القادر حاتم بإنشاء 
  مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية

   

الفكر "والفلسفية املعارصة، فأصدر مجلة 
ورأس تحريرها وقام عليها خري قيام، " املعارص

ها، ودعا كبار رجال الفكر يف مرص للكتابة في
وشارك هو فيها مبقال شهري ثابت تحت 

، وظل يرأس تحريرها "تيارات فلسفية"عنوان 
  .حتى سافر إىل الكويت للعمل يف جامعتها

بعد عودته من الكويت انضم إىل األرسة  -
=  هـ 1393األدبية بجريدة األهرام سنة 

م، وشارك مبقاله األسبوعي الذي كان 1973
، وبلغ من ينرشه عىل صفحاتها كل ثالثاء

اهتامم الصحافة بهذه املقالة الرصينة أن 
خمس صحف عربية كانت تنرش هذا املقال 

  يف نفس يوم صدوره بالقاهرة
إىل جانب املناصب الهامة التي شغلها،  -

والكتابات الغزيرة الهامة التي أصدرها، 
وتأثريه عىل عدد كبري من تالمذته يف مرص 

ان الدكتور زيك والعامل العريب إىل اليوم، فقد ك
نجيب املدّشن األول لتيار الوضعية املنطقية 
: يف مرص والعامل العريب واإلسالمي، يف كتبه

املنطق الوضعي من جزئني، وخرافة 
امليتافيزيقا، ونحو فلسفة علمية، وغريها، كام 
كان صاحب أسلوب أديب متامسك وأنيق 
  يخلق صلة بني الوعي الفلسفي والذوق األدىب

 :كتب يف الفلسفة واملنطق أعامله -
     املنطق الوضعي

     خرافة امليتافيزيقا
     نحو فلسفة علمية

     حياة الفكر يف العامل الجديد
   برتراند رسل  

     ديفيد هيوم
     الرشق الفنان

     جابر بن حيان
      الجرب الذايت

زىك  زىك
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 :كتب عن الحياة الفكرية والثقافيةو -
     قشور ولباب

     تجديد يف الفكر العريب
     املعقول الال معقول يف تراثنا الفكري

     ثقافتنا يف مواجهة العرص
  مجتمع جديد أو الكارثة14    

     رؤية إسالمية
     يف تحديث الثقافة العريب

 :كتبه األدبية -
     جنة العبيط

     رشوق من الغرب
     الكوميديا األرضية

     قصة نفس
  رض األحالم    أ

  التكريم -
حصل الدكتور زيك نجيب محمود عىل جائزة 

  الدولة التقديرية
  8/9/1993 وفاته   -

   افغانستان-الزالزل 
زلزال قوى ىف باكستان وأفغانستان يقتل  -

  1/2/1991 ويرشد اآلالف   1200
 ويصيب 5000زلزال قوى ىف أفغانستان يقتل  -

  4/2/1998ويرشد اآلالف  
 2000يدمر (ى ىف شامل أفغانستان زلزال قو -

  6/2/1998)   5000منزل ويقتل أكرث من 
يؤدى ملقتل (زلزال قوى شامىل أفغانستان  -

  30/5/1998)    وإصابة وترشد اآلف5000
  اندونسيا -الزالزل 

 أندونيىس ىف زلزال قوى يصيب 9000مرصع  -
  8/7/1976أندونيسيا   

  
  
  

  إيران -الزالزل 
 قرية   200ايران حواىل زالزل تدمر ىف ب -

2/9/1962  
 3000زلزال عنيف ىف رشق إيران يقتل  -

  11/6/1981ويصيب ويرشد اآلالف   
 شخصا 50000زلزال مدمر ىف إيران يقتل  -

  21/6/1990ويرشد مئات اآلالف   
 شخص 100زلزال يرضب إيران يقتل حواىل  -

  28/2/1997ويرشد اآلالف   
شخص   2400زلزال يرضب إيران ويحصد  -

10/5/1997  
  إيطاليا -الزالزل 

)  30000يقتل (زلزال شديد يرضب روما  -
13/1/1915  

 شخص ويرشد 3000زلزل ىف ايطاليا يقتل  -
  23/11/1980االالف 

 شخص    3000زلزال ىف إيطاليا يقتل  -
14/2/1981  

  باكستان -الزالزل 
 40000زلزال شديد ىف باكستان يقتل أكرث من  -

 شخص
30/5/1935  

زلزال قوى ىف باكستان وأفغانستان يقتل  -
  1/2/1991ويرشد اآلالف  1200

  بريو -الزالزل 
)   30000(زلزال شديد يصيب بريو ويقتل  -

1/6/1970  
  تركيا -الزالزل 

سلسلة من الزالزل ترضب تركيا تسفر عن  -
  27/12/1939 الف شخص   10000مقتل 

رشد  شخصا وي6000زلزال برشق تركيا يقتل  -
  23/5/1970 اآلالف

الزالزل  الزالزل
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 600زلزل يرضب رشق تركيا ويقتل اكرث من  -
  12/11/1992شخص 
  الجزائر -الزالزل 

)    2500(زلزال يرضب الجزائر ويقتل  -
10/10/1980  

  الصني -الزالزل 
زلزال قوى يرضب اقليم كانوا ىف الصني ويسفر  -

  16/12/1920الف شخص    200عن مرصع 
ة مبقياس ريخرت يقتل  درج8.3زلزال قوته  -

 ألف شخص ىف منطقة جيننج بالصني    200
22/5/1927  

زلزال مدمر يرضب منطقة سيشوان بجنوب  -
 درجات مبقياس ريخرت 8غرب الصني قوته 

 200 قتيل ومرصع 71000يخلف اكرث من 
 ألف فدان من 75عامل اإلغاثة وتدمري  من

  13/5/2008مزارع الخرضوات والقمح   
  كولومبيا -الزالزل 

 1000يقتل (زلزال شديد غرىب كولومبيا  -
  26/1/1999)   2000ويصيب اكرث من 

  مرص -الزالزل 
زلزال شديد يصيب القاهرة وميتد ألطراف  -

  14/8/1303العامل العرىب    
وقوع زلزال قوى جنوب القاهرة يوقع خسائر  -

  12/10/1992ىف املباىن واالوراح   
   املغرب-الزالزل 

  29/2/1960ل أغادير باملغرب   زلزا -
  املكسيك -الزالزل 

اسوا كارثة زلزال تصيب املكسيك خالل  -
  20/9/1985هذا القرن 

  
  
  
  

  نيكاراجوا -الزالزل 
زلزال عنيف يرضب نيكارجوا ويدمرالعاصمة  -

  31/3/1931 قتيل 5000مخلفا 
  الهند -الزالزل 

 ويرشد االالف 2000زلزال قوى ىف الهند يقتل  -
30/9/1993  

   الواليات املتحدة األمريكية-الزالزل 
زلزال كبري ىف سان فرانسسكو األمريكية يقتل  -

  17/10/1989ويرشد اآلالف    
  اليابان -الزالزل 

 درجة مبقياس 8.3قوته (زلزال طوكيو الكبري  -
يدمر ثلث العاصمة طوكيو ومعظم ) ريخرت

  1/9/1923مدينة يوكوهاما   
 ويصيب 6500ليابان يقتل زلزال قوى ىف ا -

  17/1/1995اآلالف 
   الواليات املتحدة األمريكية-الزنوج 

الواليات املتحدة األمريكية تعرتف بالحقوق  -
  2/7/1964الكاملة للزنوج   
  )رسام كاريكاتري مرصى(زهدى العدوى 

  20/7/1994 وفاته   -
  )كوكب(الزهرة 

اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة فضاء  -
  14/6/1975 كوكب الزهرة   إلستكشاف

  )قانوىن مرصى(زهري جرانة 
  7/1/1981 وفاته   -

ـن  ـري محـس ـطينى(زـه ـيم فلـس ـئول  وزـع املـس
  )مبنظمة الصاعقة ىف لبنان

  25/7/1979اغتياله زهري محسن 
  26/7/1979 وفاته بعد اطالق الرصاص عليه - 

زهيـر  الزالزل
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  )ممثلة مرصية(زوزو ماىض 
  9/4/1982وفاة الفنانة زوزو ماىض -

  )ممثلة مرصية(و نبيل زوز
  13/6/1996 وفاتها   -

  )ملك الباىن(زوغو، احمد 
إعالن الجمهورية ىف البانيا وعزل امللك السابق  -

 أحمد زوغو
11/1/1946  

  )Zola( )اديب فرنىس(زوال، اميل 
  2/4/1840 مولده   -
  29/9/1902 وفاته   -

  )قبائل(الزولو 
وات قبائل الزولو األفريقية تنترص عىل الق -

  22/1/1879الربيطانية ىف جنوب أفريقيا   
  )خبري اقتصادى (زياد أحمد بهاء الدين

عضو مجلس الشعب عن رشق وجنوب  -
  أسيوط

مركز صدفا  ري أسس مركز ثقاىف بقرية الدو-
  16/12/2010محافظة أسيوط 

رئيس الهيئة والربملان املرصى الدميقراطى  -
  22/1/2012االجتامعى 

يس الوزراء ىف وزارة حازم الببالوى  عني نائبا لرئ-
16/7/2013  

  زميبابوى
  17/4/1980إستقالل زمبابوى     -
يؤدى اليمني الدستورية لبدء فرتة الرئاسة  -

  17/3/2002خامسة للبالد 
  )رئيس تونىس(زين العابدين بن عىل 

عزل الرئيس التونىس الحبييب بورقية  -
  وتنصيب رئيس وزراءه زين العابدن بن عىل

  

 عىل لقواتها املسلحةأ رئيسا لتونس وقائدا 
7/11/1987  

  إسقاطه وهروبه إىل السعودية عقب قيام الثورة- 
  14/1/2011ىف تونس 

 أـسـتاذ مكتـبـات )دكـتـور (زـيـن عـبـد الـهـادى
  ومعلومات باحث ورواىئ مرصى

  1/12/1956   مولده -
  1979  ليسانس مكتبات جامعة القاهرة-
  1995 ماجستري مكتبات -
  1998كتوراه ىف علم املعلومات  د-
  1/5/2011 مدير عام دار الكتب املرصية من -
 رئيس قسم املكتبات واملعلومات جامعة -

  حلوان
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب -

ًوالوثائق القومية خلفا للدكتور صابر عرب 
25/12/2011  

   له عدة مؤلفات علمية وأعامل روائية-
  )مثلة مرصيةم(زينات صدقى 

  2/3/1978 وفاتها   -
  )رئيس اثيوىب(زيناوى، مليس 

إنهيار حكم مانجستو ماريان بأثيوبيا وتوىل  -
  29/5/1991زيناوى الحكم   

  )فيلم سينامىئ(زينب 
عرض الفيلم املرصى عن قصة زينب ملحمد  -

  9/4/1930حسني هيكل إخراج محمد كريم   
ـب رضــوان  ـالمية (زيـن ـات اـس ـتاذة دراـس اـس

  )مرصية
  14/11/1943 مولدها   -

  )فنانة مرصية(زينب صدقى 
 23/5/1993 وفاتها   -

  

زينب  زوزو
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 س

  )قانوىن مرصى وسياىس(سابا حبىش 
  10/6/1996 وفاته    -

  )Sati( )موسيقار فرنىس(ساىت، إريك 
  17/5/1866 مولده    -
  1/7/1925 وفاته    -

  )Sagan) (اديبة فرنسية(ساجان، فرانسوا 
  21/6/1935 مولدها    -

  ساحل العاج
إستقالل النيجر وفولتا العليا وساحل العاج  -

  12/7/1960 وافريقيا الوسطى عن فرنساوتشاد 
حصول ساحل العاج عىل إستقاللها من فرنسا  -

7/8/1960  
ساحل (انقالب عسكرى ىف الكوت ديفوار  -

  23/12/1999يقوده رويرب    ) العاج
توىل روبريأجى رئاسة الجمهورية ىف الكوت  -

  بعد انقالب عسكرى ) ساحل العاج(ديفوار 
  24/12/1999  

  )طبيبة إيرانية(سادارامى 
إنتحارها ىف طهران إحتجاجا عىل أوضاع املرأة  -

  21/2/1994اإليرانية 
  )رئيس ايطاىل(، جوزيبى ساراجات

  19/9/1898 مولده    -
 )فـرنىس فيلسوف وجـودى(سارتر، جان بول 

)Sartre(  
  21/1/1905 مولده    -
جائزة نوبل لالداب متنح للفليسوف سارتر  -

  22/10/1964الذى رفضها 
  
  
  
  

إستقبل جامل عبد النارص ىف القاهرة سارتر  -
  9/3/1967والكاتبة سيمون دى بوفوار  

  15/4/1980 وفاته    -
مؤلـف تـاريخ  عـامل بلجـيىك(سارتون، جورج 

  )Sarton( )العلم
 31/8/1884 مولده    -
  22/3/1956 وفاته    -

   )Sargent( )مصور امريىك( ، جونسارجنت
  12/1/1856 مولده    -
  15/4/1925 وفاته    -

  )Sarkozy( )رئيس فرنىس(ساركوزى، نيكوال 
  28/1/1955 مولده    -
  6/5/2007  توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية -
ختام أول قمة االتحاد من أجل املتوسط  -

بباريس برئاسة مشرتكة بني حسنى مبارك 
 دولة أوروبية 43وساركوزى ومشاركة قادة 
ويل منطقة البحر وصدور اعالن باريس بتح

املتوسط إىل منطقة سالم وإخالء الرشق 
األوسط من أسلحة الدمار الشامل وعىل دعم 

  13/7/2008مسرية السالم اإلرسائيلية الفلسطينية 
  )Sarraute) (اديبة فرنسية(ساروت، ناتاىل 

  27/10/1999 وفاتها    -
  )Saroyan) (كاتب امريىك(، ويليام سارويان

  31/8/1908 مولده    -

سارويان  سابا
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  )اديب وسياىس لبناىن( ساطع الحرصى
  5/8/1880 مولده    -
  24/12/1968 وفاته    -

  )Salazor( )سياىس برتغاىل(انطونيو  ساالزار،
  28/4/1889 مولده    -
  28/7/1970 وفاته    -

  )Sulzberger) (صحفى امريىك(سالزبرجر، سريس 
  27/10/1912 مولده    -
  12/12/1968 وفاته    -

  )سياىس مينى(البيص سامل 
سامل البيص يعلن إنفصال اليمن الجنوبية عن  -

  20/5/1994الشاملية 
  )رئيس مينى(سامل ربيع 

  26/6/1978رئيس اليمن الجنوىب سامل ربيع إعدام  - 
  )مدينة يونانية(سالونيكا 

  8/4/1941أملانيا تحتل سالونيكا باليونان      -
  )تقائد فريق تسلق قمة افرس(هانت , ساىل

  7/11/1998 عاما   88 وفاته عمر يناهز -
  )مركبة فضاء روسية(ساليوت 

اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء  -
  19/4/1971ساليوت 

  )رئيس برتغاىل(سامبايو، جورج 
  14/1/1996إنتخابه رئيسا للربتغال    -

  )سياىس سورى(سامى الحناوى 
إنقالب عىل نظام الحكم ىف سوريا يقوده  -

يد سامى الحناوى وإعدام حسنى الزعيم    العق
11/5/1949  

  
  
  
  
  
  

إنقالب عسكرى بسوريا بقيادة سامى الحناوى  -
سامى الحناوى (يطيح بحكومة حسنى الزعيم 

يعتقل حسنى الزعيم والربازى ويتم 
)  محاكمتهام وإعدامهام ىف ساعة واحدة

14/8/1949  
  14/12/1995 وفاته    -

  )مرصى ىئناقد سينام(سامى السالموىن 
  12/3/1936 مولده    -

  ) مرصى كامنعازف(ا وسامى الش
 1889/    /مولده          

  23/12/1965 وفاته    -
  )عامل اثار مرصى(سامى جربه 

  10/5/1979 وفاته    -
 وكاتـب ناقـد  وصـحفىاديـب (هسامى خشب

  )مرتجم مرسحى مرصىو
  25/6/2008 وفاته    -

  )ة مرصي وراقصةفنانة(سامية جامل 
  1/12/1994 وفاتها    -

  )مرصيةرائدة اذاعية (سامية صادق 
  1/3/1929 مولدها    -

  )مدينة روسية(سان بطرسبورج 
ثورة ىف بطرسربج ضد اإلصالحات التى إقرتحها  -

يوم األحد الدامى (قيرص روسيا نيقوال الثاىن 
  22/1/1905)   ىف سان بطرسبورج بروسيا

عيد اسمها مدينة ليننيجراد الروسية تس -
  1/10/1991السابق سان بطرسبورج    

  )مدينة امريكية(سان فرانسيسكو 
مؤمتر سان فرانسيسكو إلنشاء هيئة األمم  -

  25/4/1945املتحدة 

سان فرانسيسكو  ساطع
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مؤمتر سان فرانسيسكو يوافق عىل جعل  -
فرنسا إحدى الدول الخمس الكربى   

16/5/1945  
توقيع ميثاق هيئة األمم بسان فرانسيسكو    -

26/6/1945  
توقيع اتفاقية دفاع ثنائية بني الواليات  -

املتحدة األمريكية واليابان ىف سان 
  8/9/1951فرانسيسكو    

  كبارى -سان فرانسيسكو 
  27/5/1937إنشاء كوبرى سان فرانسيسكو   -

  )جزيرة(سانت هيلني 
إبحار نابليون بونابرت إىل سانت هيلني  -

  8/8/1815ليمىض بقية حياته ىف املنفى  
نابليون يبدا سنوات نفيه ىف جزيرة سانت  -

  16/10/1815هيلني 
  )مدينة تشيلية(سانتياجو 

عودة بينوشيه إىل سانتياجو بعد أن ظل  -
  3/3/2000 يوم ىف بريطانيا 503محتجزا ملدة 

  )Santayana) (كاتب امريىك(سانتيانتا، جورج 
  26/9/1952 وفاته    -

  )نجل انديرا غاندى(سانجاىن 
  23/6/1980   ىف حادث طائرةهرصع م-

 )موســيقار فــرنىس(، كاميــل ســان ســانس
)Saint- Saëns(  

  16/12/1921 وفاته  -
  )SYKES Picot ()معاهدة(سايكس بيكو 

 بيكو بني - سايكس "إيطاليا تنضم إلتفاق  -
إنجلرتا وفرنسا ورسيا بشأن تقسيم الواليات 

 9/5/1916وقعت ىف القاهرة ىف (العثامنية 
  17/3/1916 )1918رسية حتى مطلع وظلت 

  
  
  

 بني Sykes- Picoتوقيع معاهد سايكس بيكو -
بريطانيا وفرنسا أثناء الحرب العاملية األوىل 

وقعت املعاهدة ىف القاهرة وظلت رسية إىل (
ان اعلنت الثورة البلشفية عنها ىف مطلع 

1918( 
9/5/1916  

   مرص-سباحة 
من  )أول سباح مرصي(متكن إسحق حلمى  -

  13/8/1928عبور املانش   
أول سباح مرصى (عبور إسحق حلمى للامنش  -

 1901 ولد السباح عام) وعرىب يعرب املانش
  8/1928  /31) 1980وتوىف عام

ألول مرة ىف تاريخ املانش السباح املرصى خالد  -
  8/1983 /19 شلبى يعرب املانش بذراع واحدة

يف أبو فوز السباح املرصى العاملى عبداللط -
  8/5/2001هيف سباح القرن    

 رانيا علواىن تبدأ ىف حصد ميداليات السباحة  -
  16/6/1997الذهبية ىف دورة بارى    

  سباق السيارات
 أول سباق للسيارات بني بكني وباريس بطول  -

  10/6/1907   آالف ميل 8
) وقائد بريطاىن شاعرواديب (سبندر، ستيفن 

)Spender(  
  27/2/1909 مولده    -
 16/7/1995 وفاته    -

ـون  ـب بريطــاىن اعرشــ(ســبنرس، ادـم  )وادـي
)Spencer(  

  16/1/1599 وفاته    -
  )امرية بريطانية(سبنرس، ديانا 

  1/7/1961)    امرية ويلز( مولدها -

سبنرس سان فرانسيسكو
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 زواج األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا من -
  29/7/1981األمرية ديانا سبنرس    

 طالق األمرية ديانا سبنرس من األمري تشارلز -
  12/7/1996وىل عهد بريطانيا   

 مرصعها وصديقها عامد الفايد ىف حادث سيارة -
 بباريس 

31/8/1997  
  6/9/1997 تشييع جنازتها   -

  )Spencer) (فيلسوف بريطاىن(سبنرس، هربرت 
  27/4/1820 مولده    - 
 8/12/1903 وفاته    -

  )قمر صناعى  روىس (سبوتنيك 
 اطالق أول قمر روىس صناعى إىل مدار حول -

 4/10/1957)    سبوتنيك(االرض 
  )Spock) (طبيب اطفال امريىك(سبوك، بنيامني 

  2/5/1903 مولده    -
  15/3/1998 وفاته    -

  )Spinoza) (فيلسوف هولندى(باروك  ،سبينوزا
  24/11/1632 مولده    -
  20/2/1677 وفاته    -

  )Stack) (رسدار بريطاىن(تاك، ىل س
 اغتيال رسدار الجيش املرصى والحاكم العام -

 للسودان السري ىل ستاك 
19/11/1924  

  21/11/1924 وفاته -
ً اللبنى يقدم انذارا لرئيس الحكومة املرصية -

سعد زغلول بسبب اغتيال السري ىل ستاك    
22/11/1924  

  
  
  
  
  

ملتهمني الثامنية أحد ا( وفاة عبدالفتاح عنايت -
ىف اغتيال رسدار الجيش املرصى السري ىل 

  19/12/1986) ستاك
  )Stalin( )رئيس وزعيم روىس(ستالني، جوزيف 

  21/12/1879 مولده    -
 توليه منصب األمني العام للحزب الشيوعى -

  3/4/1922الروىس  
  6/5/1941 توليه رئاسة اإلتحاد السوفيتى   -
 الحرب العاملية الثانية  مؤمتر طهران ىف اثناء-

  26/11/1943) ستالني، ترششل، روزفلت(
 ستالني يبدأ ترحيل أعداد كبرية من -

  23/2/1944الشيشانيني عن موطنهم  
ىف أعقاب الحرب العاملية " يالتا" بدء مؤمتر -

حرضه فرانكلني، روزفلت، ستالني، (الثانية 
 - 4الدولية من  لبحث إقامة املنظمة) ترششل

 1945اير  فرب11
4/2/1945  
) ىف ضواحى برلني( بدء انعقاد مؤمتر بوتسدام -

 بعد 1945 أغسطس 2 يوليو حتى 17من 
إستسالم أملانيا ىف نهاية الحرب العاملية الثانية 

، شارك ىف املؤمتر الرئيس األمريىك ترومان(
  17/7/1945 )، ترششلستالني

  5/3/1953 عاما     74 وفاته    عن -
  )مدينة روسية(ستالينجراد 

 القوات السوفيتة بقيادة جوكوف تتم محارصة -
القوات االملانية ىف ستالينجراد بقيادة فون 

  22/11/1942بأولوس  
 بداية انسحاب القوات األملانية من ستالينجراد -

1/1/1943  
رتاف بإع( إنتهاء معركة ستالينجراد بهزمية أملانيا - 

3/2/1943) إذاعة من مقر قيادة هتلر

ستالينجراد  سبنرس
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)  مكتشف بريطاىن (تانىل، هرنى مورتن س
)Stanely(  

  10/5/1904 وفاته    -
)  موســـيقار روىس (، ايجـــور  سرتافنســـىك

(Stravinsky) 
  5/6/1882 مولده    -
 6/4/1971 وفاته    -

  )ميناء بحرينى(سرتة 
 إفتتاح مرشوع الحوض الجاف ىف ميناء سرتة -

  1/1/1975بالبحرين 
  ) سويدىكاتب(سرتتدبرج، اوجست 

 خصصت السويد جائزة ادبية جديدة باسم -
اوجست (الكاتب السويدى الشهري 

الف كرونة الحسن 100قميتها ) سرتيدبرج
 الف نسخة عىل 10عمل رواىئ يوزع منه 

  7/11/1989االقل 
  )رئيس روماىن(ستوكيا، كيمو 

ورئيس جمهورية رومانيا   مباحثات عبد النارص-
  21/11/1966كيمو ستوكيا   

مخرتع القاطرة البخاريـة (ستيفنسون، جورج 
  )Stephenson( )بريطاىن

 9/6/1781 مولده -
  1848  /  / وفاته -

) اديـب بريطـاىن(، روبرت لـويس ستيفنسون
)Stevenson(  

  13/11/1850 مولده    -
  3/12/1894 وفاته    -

  )كاتب مرسحى بريطاىن(ستيل، ريتشارد 
  ستيلوفاة الكاتب اإلنجليزى سري ريتشارد -

2/9/1729  
 
 
 
  
  

  )Stewart) (فنان امريىك(ستيورات، جيمس 
  20/5/1908 مولده    -
  2/7/1997 وفاته    -

  سد اسوان
  امللك فاروق يضع حجر األساس لسد أسوان-

27/3/1948  
  السد العاىل

 إجتامع جامل عبدالنارص بيوجني بالك -
وزيرالبنك الدوىل لإلنشاء والتعمري إلستئناف 

 مرشوع السد العاىل التى بدأت مباحثات
  28/1/1956 بواشنطن

 وزير الخارجية السوفيتية يعرض متويل -
  16/6/1956مرشوع السد العاىل   

 أعلن داالس وزير خارجية أمريكا سحب -
  18/7/1956مساعداتها لتمويل السد العاىل   

 سحبت بريطانيا والبنك الدوىل لإلنشاء -
م لتمويل السد والتعمري العروض املقدمة منه

  20/7/1956العاىل  
 تقرير البدء ىف تنفيذ السد العاىل بتوقيع اتفاقية -

  19/12/1958مع االتحاد السوفيتى لتمويله  
 توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان السد -

  8/11/1959العاىل وتنظيم مياه النيل  
 وضع الرئيس جامل عبد النارص حجر األساس -

أسوان وأعطى إشارة البدء ىف للسد العاىل ىف 
شارك ىف االحتفال شكرى القوتىل (املرشوع 

 9/1/1960)  وامللك محمد الخامس 
 زار جامل عبد النارص مع خرشوف السد العاىل -

ىف اإلحتفال بتحويل مياه نهر النيل من مجراه  
13/5/1964  

 إفتتاح أضخم محطة كهرباء ىف االحتفال -
  9/1/1968  نسواالثامن للسد العاىل بأ

  9/1/1970 االنتهاء من بناء السد العاىل -

السد العاىل  ستانىل
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خطاب جامل عبدالنارص ىف املؤمتر القومى  -
الذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل 
كام أعلن الرئيس عبدالنارص قبول مبادرة 

ملرشوع السالم األمريىك ألزمة الرشق "روجرز 
  23/7/1970  األوسط

االحتفال بإمتام بناء السد العاىل بأسوان     -
15/1/1971 

الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة  -
  6/2/1989كهرباء أسوان 

مبارك وزايد يفتتحان تشغيل توربينني  -
  13/2/1991جديدين بالسد العاىل   

  كوريا -سدود وقناطر 
كوريا الجنوبية تبدأ ىف إنشاء أكرب السدود  -

 املائية ىف العامل
28/2/1978  

  مرص -سدود وقناطر 
 حجر األساس للقناطر وضع محمد عىل -

  9/4/1847الخريية 
يوم محافظة (إفتتاح القناطر الخريية  -

  30/8/1868)  القليوبية
افتتاح قناطر محمد عىل الجديدة بالقرب من  -

  12/12/1940القناطر الخريية 
امللك فاروق يضع حجر األساس لسد أسوان  -

27/3/1948  
 وزير الخارجية السوفيتية يعرض متويل -

  16/6/1956 وع السد العاىلمرش
 تنفيذ السد العاىل بتوقيع  ىف تقرير البدء-

   اتفاقية مع االتحاد السوفيتى لتمويله
19/12/1958  

 توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان السد -
  8/11/1959   العاىل وتنظيم مياه النيل

  وضع عبد النارص حجر األساس للسد العاىل -
  إشارة البدء ىف املرشوع ىف أسوان وأعطى 

  
  

شارك ىف االحتفال شكرى القوتىل وامللك (
 9/1/1960) محمد الخامس

زار جامل عبد النارص مع خرشوف السد العاىل  -
ىف اإلحتفال بتحويل مياه نهر النيل من مجراه   

13/5/1964  
إفتتاح أضخم محطة كهرباء ىف االحتفال  -

  9/1/1968الثامن للسد العاىل بأسوان  
  9/1/1970االنتهاء من بناء السد العاىل    -
خطاب جامل عبدالنارص ىف املؤمتر القومى  -

الذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل 
كام أعلن الرئيس عبدالنارص قبول مبادرة 

ملرشوع السالم األمريىك ألزمة الرشق "روجرز 
  23/7/1970األوسط   

 بأسوان  االحتفال بإمتام بناء السد العاىل -
15/1/1971 

الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة  -
  6/2/1989كهرباء أسوان   

مبارك وزايد يفتتحان تشغيل توربينني  -
  13/2/1991جديدين بالسد العاىل

  17/6/1995الرئيس مبارك يفتتح قناطر إسنا -
  )ممثل مرصى(رساج منري 

 15/7/1900 مولده    -
  13/9/1957 وفاته    -

  )مذبحة(رسبرنيتسا 
قتل فيها الرصبيون (بداية مذبحة رسبرنيتسا  -

  7/7/1995)    بوسني1000
  )مكتشف اسباىن(رسىت، فريناندر دى 

  8/5/1541يكتشف حوض نهر املسيسبى   -
  )املتهم بقتل كنيدى(رسحان بشارة رسحان 

ميوت ىف اليوم (يطلق النار عىل روبرت كنيدى  -
 )الثاىن

5/6/1968  

رسحان  سدود
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  )مرض(رسطان ال
مولد الطبيب االمريىك عامل الرسطان بيتون  -

  Rous     (5/10/1879( روس
وفاة عامل الرسطان األمريىك بيتون روس    -

17/2/1970  
إكتشاف دواء ملعالجة مرىض الرسطان من سم  -

الحية ذات األجراس وهى أخطر أنواع 
  11/7/1986الثعابني    
 )اسـباىناديـب (سندرا ميجل دى  ،رسفانتيس

)Cervantes(  
  28/9/1547 مولده   -
  23/4/1616 وفاته    -

  رسيالنكا
  4/2/1948  )رسيالنكا(استقالل سيالن  -

  )شاعرة كويتية(سعاد الصباح 
  22/5/1942 مولدها    -

  )ممثلة مرصية(سعاد حسنى 
 26/1/1942 مولدها    -
 بعد سقوطها من احد مباىن لندن  وفاتها-

21/6/2001  
  ةالسعاد

احتفال األمم املتحدة باليوم العاملى للسعادة  -
20/3/----  

  )فنانة مرصية(سعاد مكاوى 
  20/1/2008 عاما      70 وفاتها عن -

  )مخرج وفنان مرصى(سعد أردش 
  21/10/1924 مولده    -
  13/6/2008 وفاته    -
  
  
  
  

رائـد فـن  وفنان تشكيىل مرصى(سعد الصدر 
  )الخزف

  13/1/1909 مولده    -
  16/6/1986وفاته     -

  )أمري كويتى(سعد العبدهلل السامل الصباح 
وفاة الشيخ جابر األحمد الصباح أمري الكويت  -

 السامل الصباح   الـلـهوتوىل الشيخ سعد العبد 
15/1/2006  

  13/5/2008 عاما 78وفاته عن عمر يناهز  -
  )سياىس لبناىن(سعد حداد 

لة الرائد املنشق سعد حداد يعلن قيام دو -
  17/4/1979لبنان الحرة  
  )زعيم مرصى(سعد زغلول 

  7/1859/ مولده      -
القبض عىل سعد زغلول  -

بتهمة تكوين جمعية رسية 
إلغتيال عمالء اإلحتالل  

  20/6/1883سميت جمعية اإلنتقام 
إفتتاح الجمعية الترشيعية مبرص برئاسة أحمد  -

 وعدىل يكن وسعد زغلول وكيلني مظلوم
22/1/1914  

ذهب سعد زغلول إىل دار املندوب السامى  -
هو ) سري ريجالند ونجت(الربيطاىن ىف مرص 

وطلبوا  وعبد العزيز فهمى وعىل شعراوى
السامح لهم بالسفر إىل باريس ليعرضوا 
القضية عىل مؤمتر فرساى ويطلب اإلعرتاف 

  13/2/1918بحق مرص ىف اإلستقالل  
ابلة مق( ىف مرص 1919بداية احداث ثورة  -

فهمى  ، عبدالعزيز، عىل شعراوىسعد زغلول
السامى الربيطاىن لعرض مطالب  للمندوب

  13/11/1918)   البالد

سعد  الرسطان
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اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقه املنفيني ىف  -
   مالطة، وسفرهم لباريس لحضور مؤمتر الصلح

7/4/1919  
ًنظمت الجامهري مظاهرة كربى ابتهاجا  -

 من ميدان باإلفراج عن سعد زغلول سارت
  8/4/1919املحطة حتى عابدين أمام القرص  

, ىف مرص مقابلة سعد زعلول عىل الشعراوى -
وعبد العزيز فهمى للمندوب السامى 

  13/11/1919الربيطاىن لعرض مطالب البالد 
إجتامع الوفد املرصى بزعامة سعد زغلول مع  -

الوفد الربيطاىن لوضع صيغة اإلعرتاف 
 18/8/1920بإستقالل مرص 

سعد زغلول يعود من منفاه إىل مرص وسط  -
  29/3/1921إحتفاالت شعبية عارمة   

إطالق رساح سعد زغلول بعد إعتقالة ىف  -
جزيرة سيشل وعودته إىل مرص وأستقبل 

  4/4/1921إستقبال األبطال   
مظاهرات دامية ىف األسكندرية تعقب خطاب  -

سعد زغلول وتجرب وزارة يكن عىل اإلستقالة   
25/5/1921  

أعتقال سعد زغلول ونفية إىل جزيرة سيشل  -
  23/11/1921باملحيط الهندى  

السلطات االنجيلزية تنفى الزعيم سعد زغلول  -
  22/12/1921ورفاقه إىل جزيرة سيشل   

" سيشل"نقل الزعيم سعد زغلول منفيا من  -
  16/8/1922إىل جبل طارق 

اإلفراج عن سعد زغلول من منفاه ىف جبل  -
  27/3/1923طارق وسافر إىل فرنسا   

وصول سعد زغلول اىل االسكندرية ومعه فتح  -
 بركات وعاطف بركات ومصطفى النحاس الـلـه

  17/9/1923وسنيوت حنا ومكرم عبيد    
أول (تأليف وزارة سعد زغلول األوىل ىف مرص  -

  28/1/1924)    وزارة وفدية
  
  

ولة إغتيال سعد زغلول ىف محطة سكك امح -
  12/7/1924يد القاهرة     حد

  22/7/1924عتداء عىل سعد زغلول وإصابته اإل -
ًى يقدم انذارا لرئيس الحكومة املرصية بنالل -

سعد زغلول بسبب اغتيال السري ىل ستاك    
22/11/1924  

  23/8/1927وفاة الزعيم سعد زغلول      -
إزاحة الستار عن متثاىل سعد زغلول ىف  -

ة من نحت مثال مرص القاهرة واألسكندري
  27/8/1938 األول محمود مختار 
مرصى وممـثـل  مـطـرب(ـسـعد عـبـد الوـهـاب 

وـمـذيع اـبـن ـشـقيق املوـسـيقار محـمـد عـبـد 
  )الوهاب

  22/11/2004 وفاته    -
 ـســياىس مرصى(ســعد فخــرى عبــد النــور 

  )سكرتريعام حزب الوفد املرصىو
  15/5/2003 وفاته    -

  جلس الشعب رئيس م)دكتور (الكتاتنىسعد 
  3/4/1952مولده   -
   1984 دكتوراه ىف العلوم -
   رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة املنيا-
  حزب الحرية والعدالة أمني عام -
 رئيس الكتلة الربملانية للنواب لإلخوان -

  2010 – 2005املسلمني دورة 
 حتى حل 23/1/2012 رئيس مجلس الشعب -

ستورية العليا املجلس بحكم من املحكمة الد
14/6/2012  

وزيـر الحكـم  وسـياىس مرصى(سعد مـأمون 
  ) االسبقاملحىل

  28/10/2000ً عاما 77عن عمر يناهز  وفاته - 

سعد  سعد
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  )سياىس مرصى(سعد مرتىض 
تسلمه كاول سفري مرصى عمله ىف إرسائيل  -

26/2/1980  
 س ابـن وسـياىس لبنـاىن(سعد الدين الحريرى 

  )الحريرى رئيس الوزراء السابق
  18/4/1970 مولده    -

  )مرصى كاتب مرسحى(سعد الدين وهبه 
  4/2/1925 مولده    -
  11/11/1997 وفاته    -

  )اديب سورى( ونوس الـلـهسعد 
  14/5/1997 عاما    56 وفاته عن -

  )ملك سعودى(سعود بن عبدالعزيز آل سعود 
أعلن مبايعته ألخيه فيصل ملكا عىل  -

  4/1/1965السعودية  
  السعودية

تعرتف فيه (إتفاق جدة بني بريطانيا والسعودية  -
  20/5/1920) ل السعوديةبريطانيا بإستقال

اطلق اسم اململكة العربية السعودية عىل  -
  18/9/1932مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها   

اعالن توحيد (اليوم الوطنى للسعودية  -
  23/9/1932)   اململكة العربية السعودية

ائف بني السعودية واليمن  عقد معاهدة الط -
20/5/1934  

تدفق البرتول بكميات كبرية ألول مرة ىف  -
  16/3/1938الدمام بالسعودية   

وقع ميثاق اإلنشاء (إنشاء جامعة الدول العربية  -
سبع دول عربية مرص وسوريا والعراق واألردن 

  22/3/1945)   ولبنان والسعودية واليمن
 السعودية اىل دخول مرص واململكة العربية -

  24/10/1945األمم املتحدة 
  
  

الواليات املتحدة األمريكية واململكة السعودية  -
تفاقا للدفاع والتعاون املشرتك يوقعان إ

18/6/1951  
مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة ملقاومة  -

  2/3/1955حلف بغداد   
يضم عبدالنارص (إجتامع قمة ىف القاهرة  -

مرص،  ورؤساء وملوك وسعود القوتىل وحسني
  25/2/1957 )السعودية، سوريا، األردن

مرص والسعودية واليمن يوقعون معاهدة  -
  21/4/1956دفاع مشرتك ىف جدة     

زيارة جامل عبدالنارص للسعودية لحضور  -
عبدالنارص، القونىل، (مؤمتر االقطاب العرب 

وقد تم االجتامع ىف الدمام    ) سعود
22/9/1956  

) الدول املصدرة للبرتول(منظمة االوبك انشاء  - 
ايران، والعراق، والسعودية، والكويت، (

  14/9/1960) وفنزويال
الواليات املتحدة تنسحب من قاعدة الظهران  -

  3/4/1963باململكة العربية السعودية  
اململكة العربية السعودية تقطع عالقاتها  -

  5/11/1963) مرص(جمهورية العربية املتحدة بال
سلم امللك سعود بن عبد العزيز سلطاته إىل  -

توىل امللك فيصل بن عبد العزيز (أخيه فيصل 
آل سعود السلطة ىف اململكة العربية 

  29/3/1964السعودية    
توىل امللك فيصل بن عبد العزيز الحكم ىف  -

امللكة العربية السعودية بعد خلع اخيه امللك 
  2/11/1964سعود  

 بن عبدالعزيز مبايعته أعلن امللك سعود -
ألخيه فيصل ملكا عىل السعودية    

4/1/1965  
ايران والسعودية تتوصالن اىل اتفاق حول  -

  24/10/1968ام بشان مياه الخليج االقليمية خالفه
والسعودية، مؤمتر القمة العرىب املحدود بالجزائر  -

  13/2/1974مرص، سوريا، الجزائر 

السعودية  سعد
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العزيز ملك إغتيال امللك فيصل بن عبد  -
السعودية وتوىل امللك خالد بن عبدالعزيز   

25/3/1975  
القوات السعودية تستعيد املسجد الحرام بعد  -

  25/11/1979معركة مع االرهابيني   
تحطم طائرة سعودية ىف مطار الرياض  -

  19/8/1980    301يقتل
السعودية والعراق يوقعان اتفاقا يقىض بتقسيم  -

  26/12/1980بينهام  املنطقة املحايدة 
 دول 6قيام مجلس التعاون الخليجى من  -

، ، البحرين، السعودية، عامن، قطراإلمارات(
  25/5/1981)  الكويت

وفاة ملك السعودية خالد بن عبد العزيز  -
 وتولية امللك فهد

13/6/1982  
 البحرين   –العمل ىف جرس املحبة السعودية  -

27/2/1983  
 بالسعودية لحل بدء اجتامعات الطائف -

 22اق ىف تنتهى باتف(املشكلة اللبنانية 
  9/10/1989) اكتوبر

السعودية تعيد عالقتها مع االتحاد السوفيتى    -
17/9/1990  

انعقاد مؤمتر الطائف بالسعودية لحل  -
  21/9/1990املشكلة اللبنانية 

هجوم صاروخى عراقى عىل السعودية     -
28/1/1991  

عان عىل اتفاقية لتسوية السعودية وقطر توق -
  20/12/1992س مبارك الحدود بحضور الرئي

انفجار ىف قاعدة امريكية امريكية ىف السعودية  -
  13/11/1995)    امريكيا60 وإصابة 6مقتل (

إنفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية  -
 بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية

  25/6/1996)  أمريكيا385 وإصابة 23مقتل (
  
  
  

ً حاجا ىف منى بالسعودية بسبب 150مقتل  -
  9/4/1998إندفاع الحجاج    

القوات السعودية اليمنية تتقاتل عىل جزيرة  -
  19/7/1998 ىف الخليج

اململكة وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى  -
  13/5/1999 العربية السعودية األسبق

تم (وإيران توقيع إتفاق أمنى بني السعودية  -
  15/4/2001)  ىف إيران

   إيران- عالقات -السعودية 
إيران والسعودية تتوصالن اىل اتفاق حول  -

  24/10/1968 بشان مياه الخليج االقليمية خالفهام
تم (توقيع إتفاق أمنى بني السعودية وإيران  -

  15/4/2001) ىف إيران
  روسيا - عالقات -السعودية 

 مع االتحاد السوفيتى السعودية تعيد عالقتها -
17/9/1990  

  العراق - عالقات -السعودية 
السعودية والعراق يوقعان اتفاقا يقىض بتقسيم  -

  26/12/1980املنطقة املحايدة بينهام  
هجوم صاروخى عراقى عىل السعودية  -

28/1/1991  
  قطر - عالقات -السعودية 

السعودية وقطر توقعان عىل اتفاقية لتسوية  -
  20/12/1992حضور الرئيس مبارك الحدود ب

  مرص - عالقات -السعودية 
وقع ميثاق اإلنشاء (إنشاء جامعة الدول العربية  -

سبع دول عربية مرص وسوريا والعراق واألردن 
 22/3/1945)     ولبنان والسعودية واليمن

مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة ملقاومة  -
  2/3/1955حلف بغداد 

السعودية  السعودية
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ية واليمن يوقعون معاهدة مرص والسعود -
  21/4/1956دفاع مشرتك ىف جدة   

يضم عبدالنارص (إجتامع قمة ىف القاهرة  -
مرص، وسعود القوتىل وحسني ورؤساء وملوك 

  25/2/1957) السعودية، سوريا، األردن
اململكة العربية السعودية تقطع عالقاتها  -

 5/11/1963) مرص(هورية العربية املتحدة بالجم
ر القمة العرىب املحدود بالجزائر مؤمت -

  13/2/1974لسعودية، مرص، سوريا، الجزائر وا
 الوالـيــات املتـحــدة - عالـقــات -الـســعودية 

  األمريكية
 الواليات املتحدة األمريكية واململكة  -

السعودية يوقعان إتفاقا للدفاع والتعاون 
  18/6/1951املشرتك   

ران الواليات املتحدة تنسحب من قاعدة الظه -
  3/4/1963باململكة العربية السعودية    

 ةانفجار ىف قاعدة امريكية امريكية ىف السعودي - 
  13/11/1995)  امريكيا60 وإصابة 6مقتل (

إنفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية  -
بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية 

  25/6/1996)  أمريكيا385 وإصابة 23مقتل (
  اليمن - عالقات -السعودية 

عقد معاهدة الطائف بني السعودية واليمن    -
20/5/1934  

مرص والسعودية واليمن يوقعون معاهدة  -
  21/4/1956دفاع مشرتك ىف جدة   

القوات السعودية اليمنية تتقاتل عىل جزيرة  -
  19/7/1998ىف الخليج    

  )مهجرى لبناىن اديب(سعيد تقى الدين 
  15/2/1960 وفاته    -
  
  
  

  )سلطان عامىن(سعيد تيمور 
سلطان عامن تيمور يتنازل عن سلطاته البنه  -

 سعيد
10/2/1932  

سعيد بن تيمور سلطان عامن يتنازل عن  -
  26/7/1970العرش لولده قابوس     

املؤلـف  ونـارش مرصى(سعيد جودة السـحار 
  )مؤسس مكتبة مرص املوسوعى والنارش

  10/11/1909 مولده    -
  )كاتب مرصى حفىص(سعيد سنبل 

  20/4/1929 مولده    -
  )استاذ التاريخ املرصى(سعيد عاشور 

  30/7/1922 مولده    -
  )شاعر وطبيب وزجال مرصى(سعيد عبده 

  12/8/1901 مولده    -
  24/8/1983 وفاته    -

  )اديب شاعر لبناىن(سعيد عقل 
  4/7/1912 مولده    -

  )صحفى لبناىن(سعيد فريحة 
  11/3/1978 وفاته    -

  )فنان تشكيىل مرصى(سعيد محمد خطاب 
  8/3/1922 مولده    -

  السفارة األمريكية ىف لبنان
إنفجار بالسفارة األمريكية ببريوت بسيارة  -

  19/4/1983ملغومة 
  السفارة الليبية ىف بريطانيا

ن، موظفى سفارة ليبيا ىف لند(بريطانيا تطرد  -
  22/4/1984)  بعد مقتل رشطية بريطانية

السفارة  السعودية
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  )منطقة آثرية مرصية(ارة سق
بواسطة املكتشف (إكتشاف سريابيوم سقارة  -

دفنت ىف الرسابيوم مومياء ) (اإلنجلريى إمريي
شامل ) عدد من البقرات والعجل املقدس

  11/2/1970 رشق هرم سقارة
راء رمسيس الثاىن ىف إكتشاف تابوت رئيس وز -

  29/3/1986 منطقة سقارة
رية من عهد رمسيس الثاىن  مقابر أث4إكتشاف  -

  1/4/1986ىف سقارة  
الكشف عن هرم جديد للملك خوفو قرب  -

  12/1/1993هرمه بسقارة 
  )مركبة فضاء امريكية(سكاى الب 

الواليات املتحدة األمريكية تطلق القمر  -
ىف مدار حول األرض    " سكاى الب"الفضاىئ 

14/5/1973  
 رواد 3ها مركبة الفضاء األمريكية أبوللو وعلي -

يلتحمون بسكاى الب ويدوران حول األرض     
25/5/1973  

عاد رواء الفضاء ىف محطة سكاى الب إىل  -
 يوما من الدوران حول األرض     28األرض بعد 

22/6/1973  
هبوط ثالثة من رواد الفضاء االمريكيني  -

بسالم ىف ) 2سكاى الب (باملخترب الفضاىئ 
  25/9/1973املحيط الهادى 

  )مرض(السكر 
ىف إنجلرتا ألول مرة ىف  إستخدام األنسولني -

  11/1/1922 عالج مرىض السكر
  سكك حديدية

استخدام أول قطار سكك حديدية كمركبة  -
  27/9/1825عامة 

انشاء أول خط حديدى وتشغيله بني القاهرة  -
  23/9/1856 واالسكندرية

  
  

تدشني أول خط لسكك حديديه عابرة لقارة  -
  10/5/1869)   ألمريكيةىف الواليات املتحدة ا(

وصول أول قطار حديدى إىل العاصمة  -
  9/1/1901 السودانية الخرطوم 

بدء أزمة طابا وإعتزام تركيا مد سكة حديدية  -
ولة لتجديد وجودها عىل اإىل العقبة ىف مح

 حدود مرص
1/5/1906  
إفتتاح خط سكك حديد الحجاز بني دمشق  -

  6/8/1908  ملنورة واملدينة ا
إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص  -

  15/3/1919رتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن إع
آلت السكك الحديدية ىف بريطانيا إىل امللكية  -

  1/1/1948العامة 
إفتتاح أطول نفق بحرى لسكك الحديدية ىف  -

عاما وكلف 20كم إستغرق 54اليابان طوله 
  10/3/1985مليار دوالر  2.7

تحويل محطة قطار ىف باريس إىل متحف    -
28/1/1987  

ة إفتتاح املرحلة األوىل ملرشوع إزدواج السك -
  19/2/1995الحديد بني األقرص وأسوان  

 املانيا -سكك حديدية 
البدء ىف إستخدام أرسع قطار ىف العامل بأملانيا  -

20/2/1991  
  بريطانيا-سكك حديدية 

ىف بريطانيا إىل امللكية آلت السكك الحديدية  -
 العامة

1/1/1948  
  السعودية -سكك حديدية 

إفتتاح خط سكك حديد الحجاز بني دمشق  -
  6/8/1908 واملدينة املنورة

سكك حديدية  سقارة
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  سوريا -سكك حديدية 
إفتتاح خط سكك حديد الحجاز بني دمشق  -

  6/8/1908واملدينة املنورة   
  مرص -سكك حديدية 

له بني القاهرة انشاء أول خط حديدى وتشغي -
 23/9/1856واالسكندرية    

بدء أزمة طابا وإعتزام تركيا مد سكة حديدية  -
ولة لتجديد وجودها عىل اإىل العقبة ىف مح

  1/5/1906حدود مرص    
إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص  -

 15/3/1919عرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن إ
اج السكة إفتتاح املرحلة األوىل ملرشوع إزدو -

  19/2/1995الحديد بني األقرص وأسوان    
 380وقوع أسوا كارثة قطار ىف مرص مرصع  -

قطار ب عربات درجة ثالثة 7ًراكبا ىف احرتاق 
  20/2/2002الصعيد بالقرب من العياط 

   الواليات املتحدة األمريكية- سكك حديدية 
ىف (تدشني أول خط لسكك حديديه عابرة لقارة  -

  10/5/1869)    تحدة األمريكيةالواليات امل
  اليابان -سكك حديدية 

إفتتاح أطول نفق بحرى لسكك الحديدية ىف  -
عاما وكلف 20كم إستغرق 54اليابان طوله 

  10/3/1985مليار دوالر 2.7
  )Scott) (اديب اسكتلندى(سكوت، سري والرت 

  15/8/1771 مولده    -
  21/9/1832 وفاته    -

  )مرض(السل 
 برتيكروب الدرن بواسطة العامل روإكتشاف م - 

  24/3/1882كوخ واليوم العاملى للدرن 
وفاة الزعيم الوطنى املرصى مصطفى كامل  -

) عاما بعد إصابته مبرض السل 34عن (
10/2/1908  

  
  
  

زعـيم وسـياىس (أنطونيو دو أوليفـريا  سالزار،
  )Salazar) (برتغاىل

  28/4/1889 مولده    -
  28/7/1970 وفاته    -

  )صحيفة إيرانية(م سال
ىف )  يوليو14حتى (بداية إضطرابات الطلبة  -

 "سالم"إيران بسبب تعطيل جريدة 
8/7/1999  

  )سفينة مرصية (95السالم 
قبيل " 95السالم "غرق السفينة املرصية  -

دخولها ميناء السويس اثر ارتطامها بسفينة 
بضائع قربصية قادمة من البحر املتوسط 

اخرون  30م واصيب  اشخاص مرصعه3ولقى 
ً  راكبا1466من بني الركاب البالغ عددهم 

18/10/2005  
  )سفينة مرصية (98السالم 

 املرصية ىف 98العبارة السالم "غرق السفينة  -
البحر االحمر ىف طريقها من ميناء ضبا 

عىل متنها  السعودى إىل ميناء سفاجا املرصى
 1027  وغرق388 نجاة -  مسافر1415

  2/2006 /3 )ثة ج244وانتشال 
  السالم العاملى

  6/8/1924 عقد معاهدة لوزان للسالم العاملى -
وجه جامل عبد النارص ونهرو نداء لقادة  -

  19/5/1960   العامل وشعوبه من أجل السالم
 )مرصى كاـتـب ـصـحفى(حـمـد ـسـالمة أـسـالمة 

  رئيس مجلس التحريـر– مدير تحرير األهرام
  جريدة الرشوق

  1/11/1932 مولده    -
  11/7/2012 وفاته    -

  )مطرب مرصى(سالمة حجازى 
  5/2/1855 مولده    -
  4/10/1917 وفاته    -

سالمة سكك حديدية
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  )مفكر مرصى كاتب(سالمة موىس 
  4/1/1887 مولده    -
  4/8/1958 وفاته    -

 وزيـر  مرصى واقتصادىسياىس(سلطان ابو عىل 
  )اإلقتصاد األسبق

  7/11/1917 مولده    -
  )ورىسياىس س(طرش ألسلطان ا

سيني، بداية اإلنتفاضة السورية ضد الفرن -
  20/7/1925وتحرك قوات سلطان األطرش  

وفاة الزعيم الدرزى السورى سلطان األطرش  -
26/3/1982  

  السلطة الفلسطينية
 صالحيات من 8توقيع إتفاقية نقل مثاىن  -

  27/8/1994رسائيل إىل السلطة الفلسطينية  إ
 ىف تاريخ أول إنتخابات ترشيعية عامة -

فلسطني وإنتخاب يارس عرفات رئيسا للسلطة 
  20/1/1996 الفلسطينية

مناطق  3 إقتحمت قوات اإلحتالل اإلرسائيىل -
خاضعة للسلطة الفلسطينية بالضفه الغربية 
وقطاع غزة وقصفت دباباتها خان يونس مام 

يف (أسفر عن استشهاد الرضيعة إميان حجر 
  7/5/2001)  الشهر الرابع من العمر

  )حاكم بحرينى(سلامن بن حمد آل خليفة 
  24/2/1942 ًيصبح حاكام للبحرين -
  2/11/1961 وفاته    -

  )كاتب بريطاىن(سلامن رشدى 
 خمينى يحل دم الـلـهالزعيم اإليراىن آية  -

سلامن ) الهندى األصل(الكاتب اإلنجليزى 
ويرصد  رشدى بسبب كتابه آيات شيطانية

  14/2/1989 يقتله مكافاة مالية ملن
  
  
  

إيران تخفض مستوى التمثيل الدبلوماىس مع  -
بريطانيا بعد صدور كتاب سلامن رشدى آيات 

  7/3/1989شيطانية 
 ىف مدينة سيفاس الرتكية بسبب نرش 36مقتل  -

آيات شيطانية    "ترجمة لكتاب سلامن رشدى 
2/7/1993  

  سلوفاكيا
د إتفاق أحزاب تشكوسلوفاكيا عىل قسمة البال -

)  عاما من الوحدة74بعد (إىل تشيكا وسلوفاكيا 
20/6/1992  

) رئيس سلوفاكيا(وفاة الكسندر دوتشيك  -
7/11/1992  

  سلوفينيا
بدء الحرب األهلية ىف يوجوسالفيا ىف أعقاب  -

إعالن كرواتيا وسلوفينيا إستقاللهام عن 
  25/6/1991يوجوسالفيا 

قبول عضوية كل من البوسنة والهرسك  -
  22/5/1992نا لدى األمم املتحدة   وسلوفي
  )مدينة مرصية(السلوم 

  9/4/1912ًإنضامم السلوم رسميا إىل مرص   -
إكتشاف قلعة أثرية ترجع للعرص البيزنطى  -

  1/8/1986قرب السلوم    
  )مذيعة تليفزيون مرصية(سلوى حجازى 

املقاتالت اإلرسائيلية تسقط طائرة ركاب ليبية  -
فوق سيناء يسفر عن  727من طراز بوينج 

ومرصع   فقط5 اشخاص ونجاة 108مرصع 
  21/2/1973مذيعة التليفزيون سلوى حجازى 

وفاتها ىف طائرة آتية من ليبيا إىل القاهرة    -
21/2/1973  

  )سلطان عثامىن ()األول(سليم 
سلطان تركيا بايزيد يتنازل عن العرش إلبنه  -

  3/4/1512سليم األول  

سليم  سالمة



  

 

 289

  

  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 سليم األول يهزم الصفويني السلطان العثامىن -
  23/8/1514  ىف معركة جالديران

دخول العثامنني مرص بقيادة السلطان سليم  -
األول بعد هزمية املامليك وتقبل قائدهم 
السلطان قنصوه الغورى وبداية عرص األتراك 

  15/8/1516ىف مرص   
هـ موقعة مرج دابق وهزمية 922 رجب 25=

 عىل يد قوات اململوك الغورى املرصية
القوات (السلطان العثامىن سليم األول 

بقيادة السلطان سليم األول تهزم  العثامنية
املامليك بقيادة السلطان قنصوة الغورى الذى 
يلقى مرصعه تحت سنابك الخيل ىف معركة 

  25/8/1516)    مرج دابق
دخول سليم األول العثامىن دمشق بعد هزمية  -

  26/9/1516 املامليك ىف موقعة مرج دابق  
السلطان سليم األول يهزم (موقعة الريدانية  -

  23/1/1517)    جيش طومانباى
السلطان سليم األول يدخل القاهرة عىل رأس  -

  26/1/1517قواته العثامنية   
  22/9/1520 وفاته    -

  )سلطان عثامىن ()الثاىن(سليم 
سلطان تركيا العثامنية سليم الثاىن يفتح  -

  2/8/1571جزيرة قربص 
ـال  احــد مؤســس  صــحفى مرصى(ســليم تـق

  )االهرام
  8/8/1892 وفاته    -

 مؤلــف وعــامل ومــؤرخ مرصى(ســليم حســن 
  )موسوعة مرص

  8/4/1893 مولده    -
  29/9/1961 وفاته    -
  
  
  

  )سياىس لبناىن(سليم الحص 
تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سليم الحص  -

4/12/1998  
  ) القاهرةسياىس مرصى حكمدار(سليم زىك 

  4/12/1948اغتياله    -
  )صحفى لبناىن(سليم اللوزى 

  25/2/1980اغتياله    -
  )اديب وموسوعى لبناىن(سليامن البستاىن 

  22/5/1856 مولده    -
  1/6/1925 وفاته    -

  )موسيقار مرصى(سليامن جميل 
  13/6/1994 وفاته    -

 وزير الثقافـةو سياىس مرصى(سليامن حزين 
ــ ــيس املجـم ــتاذ ورـئ ــى املرصى وأـس ع العلـم
  )الجغرافيا األسبق

  24/5/1909 مولده    -
  24/12/1999 وفاته    -

  )ثائر سورى(سليامن الحلبى 
مقتل القائد الفرنىس كليرب ىف مرص بيد  -

 سليامن الحلبى 
14/6/1800  

  17/6/1800إعدامه     -
  )قائد قوات بحرية مرصى(سليامن عزت 

  25/7/1970 وفاته    -
 ـصـحفى وكاـتـب ـكـويتى(ن العـسـكرى ـسـليام

  )رئيس تحرير مجلة العرىب الكويتيةو
  3/6/1940 مولده    -

  )شاعر سورى(سليامن العيىس 
  8/1/1921 مولده    -

سليامن  سليم
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  )رئيس لبناىن(سليامن فرنجيه 
  17/8/1970اب سليامن فرنجيه رئيسا للبنان إنتخ - 
  23/7/1992 وفاته    -

قاـئــد مرصى ـفــرنىس ( ـســليامن الفرنـســاوى
  )االصل

  17/5/1788 مولده    -
  10/3/1860 وفاته    -

  )سلطان عثامىن(سليامن القانوىن 
قوات السلطان العثامىن سليامن القانوىن تغزو  -

  26/12/1522جزيرة رودس    
بني السلطان العثامىن (عقد معاهدة إشنار  -

  22/6/1523)   سليامن القانوىن والنمسا
ان القانوىن سليامن القانوىن جيش السلط -

  13/10/1529يحارص فيينا  
  5/9/1566 وفاته    -

  )فنان مرصى(سليامن نجيب 
  21/6/1892 مولده    -
  18/1/1955 وفاته    -

زوجة ملك إنجلرتا  ودوقة وندسور(سمبسون 
ادوار الثامن بعـد تخليـه عـن عـرش إنجلـرتا 

1937( )Simpson(  
 ملك بريطانيا العظمى تنازل امللك إدوارد الثاىن -

عن العرش ليتزوج من املطلقة ) دوق وندسور(
  10/12/1936األمريكية مسزسمبسون    

  24/4/1986  وفاتها -
الـرئيس و مؤرخة موسيقية مرصية(سمحة الخوىل 

  ) ىف مرصالسابق ألكادميية الفنون والكونرسفتوار
  25/1/2006 وفاتها    -
  
  
  
  
  

 ,Smith( )اقتصـادى بريطـاىن(، آدم سـميث
Adam(  

  5/6/1723 مولده    -
  17/7/1790 وفاته    -

  كاملكرمية سلطان مرص حسني(سميحة كامل 
ـصــاحبة ) 1917-1914(اـلــذى حـكــم مرص و

اـلـقرص اـلـذى تـشـغله حالـيـا مكتـبـة الـقـاهرة 
  )1995 يناير 24افتتحت ىف (الكربى بالزمالك 

  17/7/1889 مولدها    -
  1984     /   / وفاتها -

أـسـتاذ األدب  وكاـتـب مرصى( رسـحـان ـسـمري
  ) االسبقاالنجليزى ورئيس هيئة الكتاب

  8/12/1941 مولده    -
  1/7/2006 وفاته    -

  )اقتصادى مرصى(سمري طوبار 
  10/5/1937 مولده    -

 جهـاز رئيس ,كاتب وناقد مرصى(سمري غريب 
  )التنسيق الحضارى

  21/2/1954 مولده    -
 لدار الكتب صالح فضل رئيسا. تعني د -

والوثائق القومية ىف مرص خلفا لسمري غريب    
8/1/2002  

  )صحفية سعودية(سمرية خاشقجى 
  12/3/1986 عاما    48 وفاتها عن -

 اغتالهــا عاملــة ذرة مرصيــة(ســمرية مــوىس 
  )املوساد ىف كاليفورينا ىف حادث سيارة

  3/3/1917 مولدها    -
ىف ( موىس سمرية. اغتيال عاملة الذرة املرصية د -

  15/8/1952) كاليفورنيا
  18/8/1952 وفاتها    -

سمرية  سليامن
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  )ممثلة مرصية(سناء جميل 
  22/12/2002 وفاتها    -

  )Senghor) (أول رئيس سنغاىل(سنجور، ليوبولد 
  9/10/1906 مولده    -
يصل إىل القاهرة إلجراء مباحثات حول وضع  -

  22/5/1966منظمة الوحدة اإلفريقية   
ارص مباحثات مع ليوبولد أجرى عبد الن -

سنجور بالقاهرة لدعم منظمة الوحدة 
  12/2/1967اإلفريقية    

توقيع بروتوكول إنشاء جامعة سنجور  -
  26/5/1990باألسكندرية  

  20/12/2001)     عاما95عن (  وفاته-
  سنغافورة

اليابان تستوىل عىل جزر سنغافورة ىف الحرب  -
  15/2/1942العاملية الثانية    

  3/6/1959 إستقالل سنغافورة    -
، بورنيو الشاملية، سنغافورة(قيام اتحاد ماليزيا  -

  16/9/1963)   ، ساراواكصباح، املاليو
  9/8/1965) العيد القومي(تقالل سنغافورة إس -

  السنغال
  20/8/1960إستقالل السنغال    -
 ىف حادث غرق العبارة السنغالية 1863مقتل  -

  26/9/2002ل جامبيا   قبالة سواح" لوجوال"
الرئيس السنغاىل سنجور يصل إىل القاهرة  -

إلجراء مباحثات حول وضع منظمة الوحدة 
  22/5/1966اإلفريقية 

فوز عبده ضيوف ىف إنتخابات الرئاسة ىف  -
  28/2/1988السنغال 

  السنة القبطية
  )عيد الفريوز( أول السنة القبطية -

11/9/- -  -  -   
  
  
  
  

  السنة امليالدية
 أس السنة امليالديةر -
1/1/0000  

استاذة األدب و ديبة مرصيةأ(سهري القلاموى 
  )واللغة العربية بجامعة القاهرة

  20/7/1911 مولدها    -
  4/5/1997)    عاما84عن (  وفاتها-

  )اديب ونارش لبناىن(سهيل ادريس 
  19/2/2008)      عاما83عن ( وفاته -

  )رئيس برتغاىل(سواريز، ماريو 
ل  ماريو سواريز رئاسة الجمهورية ىف الربتغاتوىل -

  16/2/1986 عام من حكم ساالزار 60بعد 
  سوازيالند

  6/9/1968استقالل سوازيالند    -
  السودان

أنشات الحكومة املرصية وزارة خاصة  -
ًللسودان لإلرشاف عليه باعتباره أرضا مرصية 

عاما  وعينت عبد القادر حلمى باشا حكمدار
  21/2/1882  لعموم السودان

انتصار جيش (موقعة شيكان ىف السودان  -
املهدى عىل الجيش املرصى بقيادة الجرنال 

)   هيكس رئيس اركان حرب الجيش ىف السودان
5/11/1883  

قوات إيطاليا تستوىل عىل كسال بالسودان    -
17/7/1894  

إستيالء القوات املرصية عىل أبو حمد ىف  -
رية الفرنسية السودان ووصول البعثة العسك

  7/8/1897إىل السودان   
حادثة فاشودة وصول حملة فرنسية إىل بلدة  -

  وبدء الخالف بني فرنسا(فاشودة السودانية 
  

السودان  سناء
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  10/7/1898) انيا للسيطرة عىل أعاىل النيل وبريط
توقيع اتفاقية السودان بني مرص وإنجلرتا  -

مرص وإنجلرتا يتفقان عىل اقتسام السيادة ىف (
  19/1/1899  ) السودان

بدء جالء الجيش املرصى من السودان   -
29/11/1924  

إقرتحت بريطانيا مرشوع دستور ينص عىل  -
ًمنح السودان حكام ذاتيا محدودا  ً ً3/4/1952  

بدء املباحثات الرسمية بصدد قضية السودان   -
4/10/1952 

اإلتفاق املرصى الربيطاىن بشأن السودان  توقيع -
حق تقرير املصري وقد قىض مبنح السودان (

 12/2/1953)      1/1/1956انفصل فعالً ىف 
إسامعيل األزهرى يرأس الوزارة ىف السودان  -

6/1/1954 
بداية الحرب األهلية بني شامل وجنوب  -

 18/8/1955السودان 
  1/1/1948استقالل السودان   -
اطاح الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش  -

انية االسالمية ونصب السوداىن بالحكومة الربمل
نفسه رئيسا للوزارة وعطل الدستور وحل 

الربملان والغى جميع االحزاب السابقة   
17/11/1958  

توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان السد  -
  8/11/1959العاىل وتنظيم مياه النيل   

  21/10/1964العيد القومى ىف السودان    -
منريى وتوليه قيام ثورة السودان بقيادة جعفر  -

 الحكم
25/5/1963  

إعالن ميثاق طرابلس بني مرص ولبيبا  -
  وقعة الرؤساء الثالثة جامل عبد (والسودان 

  
  

  27/12/1969) رص وجعفر منريى ومعمر القذاىفالنا
زار جامل عبد النارص مع معمر القذاىف  -

السودان مبناسبة إحتفال السودان بعيد ثورته   
24/5/1970  

  26/8/1970فة ىف السودان  تأميم الصحا -
إنقالب شيوعى ىف السودان يزيح فيه عبد  -

الخالق محجوب الرئيس السوداىن جعفر 
  19/7/1971 أيام    3منريى ثم يعود بعد 

الرئيس السوداىن جعفر منريى يقىض عىل  -
االنقالب الشيوعى ىف السودان ويعدم عددا 

  22/7/1971من زعامئه  
 عن حامية مرص، مع بريطانيا تعلن التخىل -

اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء الحامية 
  22/2/1922الربيطانية عىل مرص  

ليبيا والسودان يتفقان عىل تخطيط الحدود  -
  20/6/1934بينهام 

عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص السودان  -
18/3/1981  

إنقالب عسكرى ىف السودان يطيح بالرئيس  -
  6/4/1985ويقوده سوار الذهب عفر النمريى ج

إنهيار حكومة االئتالف ىف السودان بعد  -
إنسحاب الحزب اإلتحادى الدميقراطى برئاسة 

  22/8/1987محمد عثامن   
إنقالب ىف السودان وتوىل عمرحسن البشري  -

  3/6/1989الحكم 
ليبيا والسودان توقعان ميثاق التكامل ىف  -

  3/3/1990طرابلس 
كبري أساقفة الخرطوم جربيل السودان يسجن  -

  2/4/1998واكو  
 الواليات املتحدة األمريكية ترضب بالصواريخ - 

قوات اإلرهاب ىف أفغانستان والسودان  
20/8/1998  

السودان  السودان
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 الكونجرس األمريىك يدين سياسة وأعامل -
  15/6/1999حكومة البشري ىف السودان   

ني السودان  عودة العالقات الدبلوماسية ب-
  26/4/2002وأوغندا 

 توقيع إتفاق املصالحة الوطنية والسالم -
الشامل مع السودان بالقاهرة بحضور 

  18/6/2005الرئيسني مبارك والبشري 
 اتهام الرئيس السوداىن عمر البشري بارتكاب -

جرائم حرب ىف دارفور واملحكمة الجنائية 
  14/7/2008الدولية تطلب القبض عليه 

   اوغندا- عالقات - السودان
 عودة العالقات الدبلوماسية بني السودان -

  26/4/2002وأوغندا 
   بريطانيا- عالقات -السودان 

 بريطانيا تعلن التخىل عن حامية مرص، مع -
اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء الحامية 

 الربيطانية عىل مرص
22/2/1922  

 إقرتحت بريطانيا مرشوع دستور ينص عىل -
ً السودان حكام ذاتيا محدودا   منح ً

3/4/1952  
   ليبيا- عالقات -السودان 

 ليبيا والسودان يتفقان عىل تخطيط الحدود -
 بينهام

20/6/1934  
 ليبيا والسودان توقعان ميثاق التكامل ىف -

  3/3/1990طرابلس 
ــودان  ــات -الـس ــدة - عالـق ــات املتـح  الوالـي

  األمريكية
ياسة وأعامل  الكونجرس األمريىك يدين س-

  15/6/1999حكومة البشري ىف السودان   
  سور برلني

  30/11/1948تقسيم برلني إىل رشقية وغربية  - 
  
  

 أملانيا الرشقية تضع حجر أساس بناء حائط -
من األسالك الشائكة أوال، ثم من (برلني 

  11/8/1961) األحجار
 الشيوعيون يقيمون سورا لفصل برلني الرشقية -

  13/8/1961ربية   عن برلني الغ
 أملانيا الرشقية تبدا ىف بناء الحائط الحجرى -

حل (الذى يفصل برلني الرشقية عن الغربية 
  15/8/1961)   محل األسالك الشائكة

 سقوط أول ضحايا جدار برلني برصاص الرشطة -
  17/8/1962ولة املرور عرب الجدار   اأثناء مح

  9/11/1989 انهيار سور برلني    -
هدم الجزء الرئيىس من سور برلني   بدء -

20/2/1990  
  22/6/1990 بدء إزالة سور برلني   -

  )Seurat) (رسام فرنىس(سوراه، جورج 
  2/12/1856 مولده    -
  29/3/1891 وفاته    -

  )Soerl) (مؤرخ فرنىس(سورل، الربت 
  13/8/1842 مولده    -
  29/6/1906 وفاته    -

  سوريا
 ىف باريس لبحث مطالب  إنعقاد املؤمتر العرىب-

  18/6/1813)   من سلطان تركيا(سوريا ولبنان 
 توقـيـع إتفاقـيـة كوتاهـيـة ـبـني محـمـد ـعـىل -

وفيه يتخىل السلطان محمد عـىل عـن (وتركيا 
سوريا مـع تثبيـت حكمـه عـىل مرص وكريـت 
والجزيرة مقابل جالء الجيش املرصي من بـالد 

  8/4/1833)   األناضول
فرنسا والنمسا وروسيا عىل  اتفاق بني انجلرتا و-

  5/9/1860استقالل سوريا   

سوريا  السودان
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مؤمتر بلودان العرىب العام ىف سوريا لدعم  -
  8/9/1937نضال شعب فلسطني    

مؤمتر سان رميو يجعل إلنجلرتا الوصايا عىل  -
العراق وفلسطني، ولفرنسا الوصاية عىل 

  25/4/1920سوريا ولبنان 
انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى  -

  23/11/1920ني  تفصل سوريا وفلسط
أقر مجلس عصبة األمم صك اإلنتداب الذى  -

وضعته الحكومة الفرنسية لسوريا ولبنان    
24/7/1922  

  20/6/1927إنتهاء ثورة الدروز ىف سوريا   -
  8/6/1941دء غزو بريطانيا لسوريا ولبنان ب -
إنقالب عسكرى ىف سوريا يقوده حسنى  -

  30/3/1945الزعيم 
خروج أخر جندى (وريا عيد الجالء ىف س -

  17/4/1946)    فرنىس من سوريا
إتفاق سوريا وإرسائيل عىل هدنة عسكرية  -

30/7/1949  
حسنى الزعيم يعلن نفسه رئيسا مع سوريا  -

25/6/1949  
إنقالب عسكرى بسوريا بقيادة سامى الحناوى  -

سامى الحناوى (يطيح بحكومة حسنى الزعيم 
تممحاكمتهام يعتقل حسنى الزعيم والربازى وي

  14/8/1949)   وإعدامهام ىف ساعة واحدة
العقيد اديب الشيشيكىل يتسلم السلطة ىف  -

  28/11/1951سوريا إثر انقالب عسكرى  
قيام أديب الشيشيكىل بانقالب عسكرى ىف  -

سوريا تبعه إستقالة رئيس الجمهورية هاشم 
  29/1/1951االتاىس 

ر جديد الجمعية التاسيسية السورية تقر دستو -
للبالد وتعيد انتخاب هاشم االتاىس كرئيس 

  5/9/1950لسوريا 
  
  
  

توىل هاشم األتاىس الحكم ىف سوريا وإجبار  -
أديب الشيشكىل عىل تقديم إستقالته 

  2/3/1954واحداث شعب 
مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة ملقاومة  -

  2/3/1955حلف بغداد  
الردن توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني ا -

  24/10/1956وسوريا ومرص  
  1/2/1958إعالن قيام الوحدة بني مرص وسوريا   -
ًإمتام الوحدة بني مرص وسوريا رسميا وإنتخاب  -

ًجامل عبد النارص رئيسا للجمهورية العربية 
  22/2/1958املتحدة 

بعد الوحدة بينهام (انفصال سوريا عن مرص  -
  28/9/1961) 1958 فرباير 22التى بدات ىف 

إنقالب عسكرى ىف سوريا يقوده النحالوى  -
28/3/1962  

  8/3/1963عيد الثورة ىف سوريا    -
بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق  -

  14/3/1963إلقامة وحدة بني الدول الثالث  
تم توقيع مرشوع إتفاق الوحدة بني مرص  -

  17/4/1963وسوريا والعراق  
ىف (ألتاىس واألسد إنقالب بعثى يقوده جديد وا -

  23/2/1966) سوريا
توقيع اتفاق للدفاع املشرتك بني مرص وسوريا  -

4/11/1966  
بدء (العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية  -

مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط
إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل سيناء 
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967قطاع غزة  و
  18/11/1970توىل أحمد الخطيب رئاسة سوريا  -
  توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية  -

  ىف بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
  

سوريا  سوريا
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الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 
  17/4/1971االسد  

سوريا تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع األردن    -
12/8/1971  

بدء حرب اكتوبر التى متثل الجولة الرابعة من  -
الرصاع العرىب االرسائيىل بعبور القوات 
املسلحة املرصية قناة السويس وتحطيم خط 
بارليف، وكذلك بدءالحرب عىل الجبهة 

  6/10/1973السورية بني سوريا وارسائيل   
إتفاق للهدنة ىف مرتفعات الجوالن بني سوريا  -

  29/5/1974وإرسائيل 
 20توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مدتها  -

  8/10/1980ا بني االتحاد السوفيتى وسوريا عام
سوريا ولبنان يعقدان معاهدة األخوة  -

  22/5/1991والتعاون 
التوقيع عىل اتفاق امنى بني لبنان وسوريا  -

2/9/1991  
بدأ بابا ألفاتيكان زيارة تاريخية لسوريا   -

5/5/2001  
   االردن-  عالقات-سوريا 

 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني االردن -
 24/10/1956   وسوريا ومرص

   ارسائيل- عالقات -سوريا 
شنت إرسائيل هجوما خاطفا عىل سوريا  -

  9/6/1967وأحتلت مرتفعات الجوالن   
  روسيا - عالقات -سوريا 

 20 توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مدتها -
  8/10/1980 فيتى وسورياعاما بني االتحاد السو

  السودان - عالقات -سوريا 
قمة ثالثية مرصية سورية سودانية  -

تشكيل قيادة سياسة  بالخرطوم قررت
 27/2/1977موحدة   

  
  
  

  

  العراق - عالقات -سوريا 
بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق  -

  14/3/1963إلقامة وحدة بني الدول الثالث   
اق الوحدة بني مرص تم توقيع مرشوع إتف -

  17/4/1963وسوريا والعراق  
  فرنسا - عالقات -سوريا 

انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى  -
  23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني   

الفرنسيون يعلنون نهاية الثورة السورية   -
7/7/1921  

  لبنان - عالقات -سوريا 
التوقيع عىل اتفاق امنى بني لبنان وسوريا  -

2/9/1991  
سوريا ولبنان يعقدان معاهدة األخوة  -

  22/5/1991والتعاون 
  مرص- عالقات -سوريا 

  22/2/1958 قيام الوحدة بني مرص وسوريا  -
  28/9/1961ن مرص     انفصال سوريا ع-

  )مطربة لبنانية(سوزان متيم 
  28/7/2008مقتلها ىف دىب   -
القبض عىل رجل األعامل املرصى هشام  -

فى بتهمة التحريض عىل مقتل طلعت مصط
  31/8/2008املطربة اللبنانية سوزان متيم 

  )قرينة الرئيس حسنى مبارك(سوزان مبارك 
  28/2/1941  مولدها-
 السيدة سوزان مبارك تفتتح أول مكتبة عامة  -

  11/6/1987للطفل 
السيدة سوزان مبارك تفتتح املهرجان األول  -

  7/6/1991للقراءة للجميع   

سوزان  سوريا
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لسيدة سوزان مبارك تتسلم الدكتوراة ا -
 بكوريا (EWHA) الفخرية من جامعة أيوها

  10/4/1994.   الجنوبية
جامعة سوكا اليابانية تهدى السيدة سوزان  -

  15/3/1995مبارك أعىل شهاداتها   
السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس حسنى  -

مبارك تتسلم الدكتوراة الفخرية من جامعة 
  3/6/1996مريكية وست ميسرت األ

سوزان مبارك تفوز بجائزة التسامح الدولية   -
14/7/1998  

سوزان مبارك تتسلم جائزة اليونسكو ىف احتفال  -
  8/9/1998حو االمية مرص باليوم العاملى مل

السيدة سوزان مبارك تفتتح مجمع متاحف  -
  17/4/2000محمد محمود سعيد   

ملكتبة السيدة سوزان مبارك تفتتح أول فرع  -
القاهرة الكربى بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة 

بحضور ) مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية(
  17/10/2001فاروق حسنى وزير الثقافة 

السيدة سوزان مبارك تفتتح مركز اإلسكندرية  -
 29/10/2001)   قرص ثقافة الحرية(لإلبداع 

سوزان مبارك تفتتح متحف ام كلثوم بقرص  -
  28/12/2001رتىل   املانس

 إحالتها للتحقيق أمام جهاز الكسب غري -
يوما عىل 15املرشوع وصدور قرار بحبسها 

  14/5/2011ذمة التحقيق 
 إخالء سبيلها مع استمرار التحقيقات معها -

 24وتنازلها عن ممتلكاتها للدولة وقدرت ب 
  16/5/2011مليون جنيها 

  )مفكر سوفيتى(سوسلوف، ميخائيل 
  26/1/1981    وفاته -
  
  
  

  السوق االوربية املشرتكة
  1/1/1958قيام السوق األوربية املشرتكة    -
بريطانيا تطلب عضوية السوق األوربية  -

 10/8/1961املشرتكة 
تم الوصول إىل إتفاق بروكسل يسفر عن  -

إشرتاك اليونان ىف السوق األوربية املشرتكة 
 24/8/1962) 1962إعتبارا من أول نوفمرب (

اصدر وزراء الخارجية دول السوق االوربية  -
املشرتكة بيانا لهم ىف اجتامع بروكسل دعا 
ارسائيل إىل وضع حد الحتاللها لالراىض التى 

  6/11/1973)    1967تحتفظ بها منذ 
 يامجلس العموم الربيطاىن يصوت لعضوية بريطان - 

  9/4/1975ىف السوق األوربية املشرتكة 
 .لسوق األوربية املشرتكةإنسحاب جرينلند من ا - 

1/2/1985 
  السوق العربية املشرتكة

وقع مجلس الوحدة االقتصادية لجامعة الدول  -
العربية إتفاقية السوق العربية املشرتكة    

13/8/1964  
  سوق القاهرة الدولية

إفتتاح املقر الجديد لسوق القاهرة الدولية  -
  8/3/1980مبدينة نرص 

  )Sukarno( ) ونيىسرئيس اند(سوكارنو، احمد 
  6/6/1901 مولده    -
زيارة أحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا ملرص  -

  19/7/1955وإجتامعه بجامل عبد النارص   
 زيارة أحمد سوكارنو رئيس اندونسيا للقاهرة -

22/4/1960  
سوكارنو يتخىل عن حكم أندونيسيا لسوهارتو  -

22/2/1967  
  21/6/1970  وفاته-

سوكارنو  سوسلوف
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  )معاهدة(سولت 
الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يوقعان  -

متضمنة تحديد ) سولت(ىف موسكو إتفاقية 
 5ملدة (إنتاج الدولتيني لالسلحة الهجومية 

  26/5/1972)   سنوات
كارتر ( لقاء القمة األمريىك السوفيتى -

)   إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف
14/6/1979  

ف ر والسويتى بريجنيالرئيسان األمريىك كارت -
  18/6/1979 ىف فينا  2يوقعان إتفاق سولت 

الحـائز عـىل اديب روىس (، الكسندرستنينسولج
  )Soljenitzun( )1970جائزة نوبل ىف اآلداب 

 11/12/1918 مولده    -
 اتحاد الكتاب السوفيت يطرد الكسندر -

وحكومتها تطرده (سولجنستني من عضويته 
  12/11/1969 )يكامن موسكو ويهاجر إىل امر

روسيا تطرد أديبها سولجنستني اىل املغرب   -
13/2/1974  

 3/8/2008 وفاته    -
ـاس  مكتـشـف  وطبـيـب اـمـريىك(ـسـولك، يوـن

  )Salk) (مصل شلل االطفال
  28/10/1914 مولده    -
 23/6/1995 وفاته    -

  )محافظة مرصية(سوهاج 
ىف ذكرى اإلنتصار عىل (يوم محافظة سوهاج  - 

  10/4/1799) 1799ني ىف معركة جهينة الفرنسي
  )Suharto) (رئيس اندونيىس(سوهارتو 

  8/6/1921 مولده    -
سوكارنو يتخىل عن حكم أندونيسيا لسوهارتو  -

22/2/1967  
  
  
  

 32إستقالة الرئيس األندونيىس سوهارتو بعد  -
عاما من الحكم املطلق ويتوىل رئاستها يوسف 

  21/5/1998حبيبى 
  27/1/2008   وفاته  -

  )اديب ياباىن(سوهى اوكا  
  2/1/1989 وفاته    -

  )Soweto( )فريقاإمدينة جنوب (سويتو 
إضطرابات عنرصية دامية ىف سويتومدينة ىف  -

  27/8/1986نوب إفريقيا بضاحية جوهنسبورج ج
  السويد

السويد والدمنارك تعقدان معاهدة سالم    -
3/8/1645  

 تبدأن غزو القوات الفرنسية والسويدية -
  30/7/1646بلغاريا 

 عقد إتفاقية نورمربج بني اإلمرباطورية الروسية - 
  23/6/1650والسويد   

السويد والدامنارك تتوصالن إلتفاقية إلنهاء  -
  6/6/1660الحرب بينهام   

  24/9/1706السويد تتخىل عن حكم بولندا    -
ملكة السويد أولريكا تتنازل عن العرش  -

  29/2/1720ك األول   لزوجها فريدري
  17/8/1743يا والسويد تعقدان معاهدة سالم روس - 
إنجلرتا تنضم إىل روسيا والسويد ىف مامرسة  -

  18/7/1813فرنسا 
عيد السويد ) العيد القومي(إستقالل الرنويج  -

17/5/1814  
ملك ) (Gustavus( مولد جوستاف السادس - 

  11/11/1882) السويد
  24/9/1905قالل الرنويج سويد توافق عىل استال -
  26/10/1905إستقالل مملكة الرنويج عن السويد   - 

السويد  سولت
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  8/5/1921إلغاء عقوبة اإلعدام ىف السويد   -
إقامة عالقات دبلوماسية بني السويد  -

  24/3/1983والفاتيكان 
إغتيال أولف بامله رئيس وزراء السويد    -

28/2/1986  
خصصت السويد جائزة ادبية جديدة باسم  -

) اوجست سرتيدبرج(الكاتب السويدى الشهري 
الف كرونة الحسن عمل رواىئ يوزع 100قميتها 

  7/11/1989 الف نسخة عىل االقل 10منه 
 90وفاة امللكة االم انجريد عن عمر يناهز  -

" جوستاف السادس"عاما وهى ابنة امللك 
فردريك التاسع "ملك السويد وزوجة امللك 

ملكة " رجريتما"وام امللكة  1947عام "
  7/11/2000     1982الدامنارك وتولت الحكم 

  انيا امل- عالقات -السويد 
 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج ىف  -

  9/6/1940الحرب العاملية الثانية  
  الدمنارك - عالقات -السويد 

د والدمنارك تعقدان معاهدة سالم السوي -
3/8/1645 

 إلمرباطورية الروسيةعقد إتفاقية نورمربج بني ا - 
  23/6/1650والسويد   

  روسيا - عالقات -السويد 
عقد إتفاقية نورمربج بني اإلمرباطورية الروسية  -

  23/6/1650والسويد  
   روسيا والسويد تعقدان معاهدة سالم-

17/8/1743  
  الفاتيكان - عالقات -السويد 

إقامة عالقات دبلوماسية بني السويد  -
  24/3/1983والفاتيكان 

  
  
  

  الرنويج - عالقات -السويد 
  24/9/1905السويد توافق عىل استقالل الرنويج    - 
  26/10/1905تقالل مملكة الرنويج عن السويد إس - 

  )محافظة مرصية(السويس 
ىف ذكرى (العيد القومى ملحافظة السويس  -

صمود شعب السويس والقوات املسلحة 
 -/24/10)    والرشطة امام القوات اإلرسائيلية

- -  -   
  5/1/1856 السويس توقيع إتفاقية حفر قناة -
تاح قناة السويس رسميا للمالحة افت -

17/11/1869  
معركة رمانة عىل قناة السويس بني االتراك  -

 ألف ترىك ىف محأولة 18هاجمها (واإلنجليز 
إلبعاد اإلنجليز عن مبادرة الحرب ىف أوربا 

 آالف 5نحو أيام أملانيا إنهزم األتراك وخرسوا 
  4/8/1916)  جندى

جالء أخر الجنود اإلنجليز عن منطقة قناة  -
  13/6/1956السويس 

بني انجلرتا وفرنسا " سيفر"توقيع بروتوكول  -
وارسائيل والذى رسم خطة كل دولة خالل 
 العدوان الثالىث عىل مرص وبدء حرب السويس
وقعه باتريك دين عن بريطانيا وكريستيان 

 بن جوريون عن إرسائيلبينوعن فرنسا و
24/10/1956  

" موسكتيري"صدور القرار النهاىئ بتنفيذ الخطة  -
بريطانيا (كبدء العدوان الثالىث عىل مرص 

  25/10/1956السويس   ) وفرنسا وارسائيل
القوات الدولية تتخذ مواقعها حول قناة  -

  12/11/1956السويس 

السويس  السويد
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انسحاب قوات العدوان الثالىث من قناة  -
وتسلم القوات املرصية ) عيد النرص (السويس

  23/12/1956ينة بورسعيد من البوليس الدوىل مد
إرسائيل تنسحب من قناة السويس وسيناء   -

6/3/1957  
إعالن بريطانيا قرارها بسحب قواتها من جميع  -

  16/1/1968املناطق الواقعة رشق السويس   
قىض جامل عبد النارص طوال أسبوع ىف  -

مية لجبهة القتال ىف السويس الخطوط األما
  22/5/1970واإلسامعيلية   

فك االشتباك بني القوات املرصية واإلرسائيلية  -
  17/1/1976عىل جبهة قناة السويس   

الرئيس انور السادات يفتتح نفق الشهيد  -
أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 

  25/10/1980)  لربط سيناء بالوادي
ناطق الصناعية املعروف توقيع بروتوكول امل -

بني مرصوالواليات املتحدة  )الكويز(باسم 
مناطق صناعية 7يقىض إنشاء(وارسائيل 

مؤهلة بالقاهرة واالسكندرية ومنطقة قناة 
يات املتحدة  تعفى صادراتها إىل الوالالسويس

  14/12/2004)   من الرسوم الجمركية
قبيل " 95السالم "غرق السفينة املرصية  -

ميناء السويس اثر ارتطامها بسفينة دخولها 
بضائع قربصية قادمة من البحر املتوسط 

اخرون 30 اشخاص مرصعهم واصيب 3ولقى 
ً راكبا  1466من بني الركاب البالغ عددهم 

18/10/2005  
  سويرسا

إعالن بريطانيا الحرب عىل فرنسا بسبب  -
تدخل نابليون بونابرت ىف شئون إيطاليا 

  18/5/1803وسويرسا 
  
  
  
  

سويرسا تعلن دستورا جديدا ينص عىل اتحاد  -
  12/9/1848فيدراىل وحكومة مركزية   

إنعقاد املؤمتر الصهيوىن األول ىف بازل بسويرسا  -
29/8/1879  

بسويرسا تعهدت الحكومة " اورش"توقيع صلح  -
العثامنية مبوجب املعاهدة بسحب جيوشها 

  15/10/1912من طرابلس الغرب وبرقه   
م تنقل مقرها من لندن إىل جنيف عصبة االم -

  27/10/1920بسويرسا   
بدء مؤمتر مونرتو ىف سويرسا إللغاء اإلمتيازات  -

اإلمتيازات األجنبية بحضور الدول صاحبة 
  12/4/1937 دولة أوربية 12وهى 

سويرسا تقرر عدم إنتاج أو إسترياد أسلحة  -
  1/4/1960نووية 

 املصالحة إنعقاد مؤمتر لوزان بسويرسا من أجل -
  12/3/1984الوطنية   

" بسويرسا"انتحار جامعى لطائفة معبد الشمس  -
4/10/1994  

مقتل (إنهيارات جليدية ىف النمسا وسويرسا  -
  25/2/1999)    ً شخصا50

ـان  ـب بريـطـاىن(ـسـويفت، جوناـث ـدى ادـي  ايرلـن
  )Swift ()األصل

  30/11/1667 مولده   -
  19/10/1745 وفاته    -

  )فضاء روسيةمركبة (سويوز 
اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء سويوز  -

  11/10/1969 ىف مدار حول االرض 6
سويوز (االتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء  -

 رواد ىف مدار حول االرض   3وعىل متنها ) 7
12/10/1969  

سويوز "اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء  -
  13/3/1986 "مري"لإللتحاق باملركبة  "10ىت 

سويوز  سويرسا
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 إىل 5عودة مركبة الفضاء السوفيتية سويوز  -
  16/7/1986األرض   

إطالق مركبة الفضاء األمريكية أبوللو ىف وقت  -
واحد مع إطالق سفينة الفضاء السوفيتية 

  15/7/1975"    سويوز"
  )رئيس صوماىل(سياد برى 

سياد برى يهرب من العاصمة الصومالية  -
  26/1/1991ئلها    مقديشيو أمام ثورة قبا

  28/1/1991نتهاء حكم سياد برى ىف الصومال إ - 
  )صحيفة مرصية(السياسة 

صدور جريدة السياسة اإلسبوعية برئاسة د  -
  13/3/1926محمد حسني هيكل    

توقف جريدة السياسة األسبوعية التى أسسها  -
)    13/3/1926محمد حسني هيكل ىف . د

28/5/1949  
  )حيفة مرصيةص(السياسة العربية 

السياسة (صدور العدد األول من جريدة  -
اليومية لبيان حال حزب االحرار  )العربية

الدستوريني واختري محمد حسني هيكل رئيسا 
  31/10/1922لتحريرها    

  )(Sibelius )ىموسيقار فنلند( جان سيبليوس،
  8/12/1865 مولده   -
 20/9/1957 وفاته    -

  )Citroën () فرنىسمهندس(، اندريه سيرتوين
  3/7/1935)   عاما 75عن ( وفاته  -

  )سياىس امريىك(سيتسمون 
وصوله إىل مانيال ليتوىل منصب الحاكم  -

  29/2/1928العام للفيلبني 
  
  
  
  
 

  )ايطاىل رواىئواديب (سيتلوىن، اجنازيو 
  22/8/1978 وفاته    -

  )سياىس ايطاىل(سيجا، فرانشيسكو 
اسة فرانشيسكو وزارة جديدة ىف إيطاليا برئ -

  24/6/1985سيجا 
  )طائفة(السيخ 

مستقلة  املتطرفون السيخ يعلنون قيام دولة -
  13/1/1984ىف إقليم البنجاب بالهند   

بدء حوادث العنف بني الهندوس والسيخ ىف  -
  29/9/1986البنجاب بالهند   

  )فنان مرصى(سيد بدير 
  11/1/1915 مولده   -
  30/8/1986 وفاته    -

  )ملحن ومطرب مرصى(ويش سيد در
  17/3/1892 مولده   -
  15/9/1923 وفاته    -
  22/5/1967إفتتاح قاعة سيد درويش بالهرم  -

  )داعية اسالمى(سيد رزق الطويل 
  1/8/1998 وفاته    -

  )مخرج مرصى(سيد زيادة  
  19/8/1987 وفاته    -

ـة اـسـالمى مرصى(ـسـيد ـسـابق   مؤـلـف داعـي
  )كتاب فقه السنه

  27/2/2000   وفاته  -
  )استاذ علم اجتامع مرصى(سيد عويس 

  13/2/1913 مولده   -
  26/6/1989 وفاته    -

سيد  سياد
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اعضاء أحد  وكاتب اسالمى مرصى(سيد قطب 
 القرآن اإلخوان املسلمني مؤلف ىف تفسري

  )مؤلف ىف ظالل القرآن الكريم
  9/10/1906 مولده    -
  26/8/1966اعدامه    -

تخـصـص ىف امل ومهـنـدس مرصى(ـسـيد ـكـريم 
  )تخطيط املدن

  16/2/1911 مولده   -
  18/7/2005)  عاما94عن عمر يناهز ( وفاته - 

وزـيـر الزراـعـة  وـسـياىس مرصى(سـيد مرـعـى 
ـس االمــة  ـيس مجـل واالصــالح الزراعــى ورـئ

  )املرصى األسبق
  26/8/1913 مولده   -
  22/10/1993 وفاته    -

  )موسيقار مطرب شعبى مرصى(سيد مكاوى 
  8/6/1928 مولده   -
  21/4/1997 وفاته    -

  )باحث وخبري اجتامع مرصى(سيد ياسني 
  3/9/1933 مولده   -

  )مدينة اسرتالية(سيدىن 
إفتتاح كوبرى مدينة سيدىن بأسرتاليا            -

19/3/1932  
الغواصات اليابانية تقصف العاصمة األسرتالية  -

  8/6/1942سيدىن
 يةافتتاح دورة سيدىن لاللعاب األوملب -

15/9/2000  
   كبارى-سيدىن 

إفتتاح كوبرى مدينة سيدىن بأسرتاليا    -
19/3/1932  

  
  
  
  

  سرياليون
اليون إنجلرتا تفصل جامبيا عن سري -

11/4/1843  
  27/4/1961إستقالل سرياليون     -

  سريايفو
العرب يحتلون مطار رساييفو ىف بداية ماسأة  -

ًالبوسنة وبلجراد تفرض حصارا عىل سريايفو 
مة البوسنة والهرسك بعد إعالن عاص

الجمهورية إستقاللها عن اإلتحاد اليوغساليف      
5/4/1992  

  )Bernstein( )مخرج روىس(، برنشتتني سريجى
  12/2/1948  وفاته -

ـك ـسـرينج ـدى(، فراـن ـامل كـن اـحـد مخرتـعـى  ـع
  )القنبلة الذرية األمريكية

  18/12/1984  وفاته-
  )فن تشكيىل(السرييالية 

تتاح املعرض الدوىل للسرييالية ىف لندن إف -
12/6/1936  

رائـدة الحركـة  وسياسية مرصية(سيزا نرباوى 
  )النسائية

  24/5/1879 مولدها   -
  24/2/1985 وفاتها    -

  )Cezanne) (رسام فرنىس(سيزان، بول 
  19/1/1839 مولده   -
  23/10/1906 وفاته    -

  )جزيرة(سيشل 
ىل جزيرة سيشل اعتقال سعد زغلول ونفية إ -

  23/11/1921باملحيط الهندى   
بريطانيا تنفى زعيم قربص األسقف مكاريوس  -

  9/3/1956إىل جزيرة سيشل   

سيشل  سيد
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إستقالل جزيرة سيشل باملحيط الهندى بعد  -
  28/6/1976عاما    162حكم بريطاىن دام 

  )سلطان بروناى(سيف الدين، فودا عمر عىل 
 عن عرشه  عاما والذى تنازل71 عن  وفاته-

حسني ( لولده السلطان الحاىل 1967سنة 
 )بلقيه

8/9/1986  
  )فنان مصور مرصىورسام (سيف وانىل 

  31/3/1906 مولده   -
  15/2/1979 وفاته    -

  )معاهدة(سيفر 
عقد معاهدة سيفر بني تركيا والدول الغربية  -

قطعت اجزاء كبرية من تركيا وثار عليها (
  10/8/1920)   أتاتورك

ق الحلفاء عىل إعادة النظر ىف معاهدة واف -
سيفر التى أجربت الدولة العثامنية عىل قبولها 

بعد هزميتها ىف الحرب العاملية األوىل    
26/3/1922  

بفرنسا بني رؤساء " سيفر"إجتامع رسى ىف  -
فرنسا جى "حكومات بريطانيا انتوىن ايدن

وارسائيل ديفيد بن جوريون العداد " موليه
  22/10/1956ثالىث  العدوان ال

بني انجلرتا وفرنسا " سيفر"توقيع بروتوكول  -
وارسائيل والذى رسم خطة كل دولة خالل 
العدوان الثالىث عىل مرص وبدء حرب السويس 
وقعه باتريك دين عن بريطانيا وكريستيان 

بينوعن فرنسا وبن جوريون عن إرسائيل  
24/10/1956  

  )Seferis( )اديب يوناىن(سيفرييس، جورج 
  28/2/1900 مولده   -
  
  
  

 de( )ايطاىل ممثل ومخرج(سيكا، فيتوريو دى 
Sica(  

 7/7/1997 مولده   -
  12/11/1974 وفاته    -

  )نفق(سيكان 
إفتتاح أطول نفق بحرى لسكك الحديدية ىف  -

كم إستغرق  54طوله ) نفق سيكان(اليابان 
  10/3/1985مليار دوالر  2.7عاما وكلف  20

  )غينى زعيمورئيس (احمد  سيكتورى،
  9/1/1922 مولده   -
جامل (مؤمتر أقطاب أفريقيا ىف الدار البيضاء  -

 ، نكروما، محمد الخامس،عبد النارص
  4/1/1961يناير   7 -4من )  كيتا،سيكتورى

محادثات عبدالنارص وأحمد سيكتورى رئيس  -
جمهورية غينيا وإستعراض القضايا الدولية     

4/8/1965   
  26/3/1984  وفاته   -

  )Sellers( )ممثل بريطاىن(، بيرت سيلرز
  8/9/1925 مولده   -

ـود ـسـان ـسـيمون ـر(، كـل ـرنىس وادـيـبمفـك  ) ـف
)Simon(  

  17/10/1760 مولده   -
  19/5/1825 وفاته    -

  )محافظة مرصية(سيناء 
  15/1/0000يوم محافظة سيناء    -
حلت إرسائيل عن شبه جزيرة سيناء باستثناء  -

 رشم الشيخ
22/1/1957  

إرسائيل ترفض دعوة األمم املتحدة اإلنسحاب  -
من سيناء وغزة إال إذا حصلت عىل ضامنات 

وخليج  بحرية املالحة ىف قناة السويس
  3/2/1957   .العقبة

سيناء  سيف الدين
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أعلنت جولدا مائري إنسحاب القوات  -
اإلرسائيلية من منطقة رشم الشيخ وقطاع غزة 

 350(ورابطت قوات تابعة لالمم املتحدة 
ىف غزة ورشم الشيخ وحدود سيناء ) رجال

1/3/1957  
بدء (العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية  -

مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط
إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل سيناء 
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967وقطاع غزة  
 تسقط طائرة ركاب ليبية املقاتالت اإلرسائيلية -

 فوق سيناء يسفر عن 727من طراز بوينج 
ومرصع   فقط5 اشخاص ونجاة 108مرصع 

  21/2/1973مذيعة التليفزيون سلوى حجازى 
مرص وارسائيل يوقعان باالحرف األوىل عىل  -

االتفاقية الثانية بشان انسحاب ارسائيل من 
   االراىض املحتلة وفصل القوات الثابتة ىف سيناء

1/9/1975  
بدء انسحاب ارسائيل من سيناء بناء عىل  -

اتفاقية فصل القوات الثانية ىف سيناء   
15/11/1975  

متت املرحلة األخرية من اإلنسحاب اإلرسائيىل  -
مبقتىض إتفاقية فصل القوات (من سيناء 

بني مرص  الثانية ىف سيناء التى وقعت
  26/2/1976) 1975رسائيل ىف أول سبتمربوإ

 آالف هكتار ىف شبه جزيرة 6إرسائيل تعيد  -
سيناء إىل مرص مبوجب معاهدة كامب ديفيد 

  25/7/1979للسالم   
 كم مربع من 7600ارسئيل تعيد اىل مرص -

  25/9/1979) كجزء من اتفاقية السالم(ناء سي
 تسليم منطقة سانت كاترين وجبل موىس  -

بعد انسحاب ارسائيل من اجزاء جديدة ىف 
  15/11/1979سيناء 

 الرئيس انور السادات يفتتح نفق الشهيد  -
أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 

  25/10/1980)  لربط سيناء بالوادي
حتى خط (مرص تستعيد سيناء من إرسائيل  -

  26/1/1981) العريش رأس محمد
مرص تحتفل بتحرير سيناء وإرسائيل تعلن  -

عيد (إنسحاب أخر جندى لها عن سيناء 
  25/4/1981) تحرير سيناء

لجنة التحكيم الدولية تعيد ملرص سيادتها عىل  -
ومبقتىض هذا الحكم يعود اخر جزء من (طابا 

اعالن محكمة العدل ) (سيناء اىل مرص
  29/9/1988)   الدولية

يوم محافظة جنوب سيناء مبناسبة رفع العلم  -
  19/3/1989املرصى عىل طابا   

 عظمى إنسان مرصى إكتشاف أقدم هيكل -
بوادى فريان بسيناء      )  ألف سنه23(عمره 

19/8/1992  
اكتشاف مقربة جامعية لالرسى املرصيني  -

  19/9/1995بسيناء 
 الرئيس حسنى مبارك يعطى اشارة اطالق  -

 الف فدان       400مياه النيل إىل سيناء لزراعة 
25/10/1998  

  )Sinatra( )فنان امريىك(سيناترا، فرانك 
  12/12/1915 مولده   -
  14/5/1998 وفاته    -

   فرنسا-سينام 
ىف فرنسا ) صور متحركة(أول عرض سينامىئ  -

14/4/1894  
أول عرض سينامىئ قدمه األخوان أوجيست  -

  28/12/1895ولويس مليري ىف باريس   
     أول مهرجان للسينام العربية ىف باريس-

23/6/1992  

سينام  سيناء
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   مرص-سينام 
  - يلم مرصى صامت فيلم ليىل عرض أول ف -

انتاج عزيزة امري وعرض ىف سينام مرتو بول   
16/11/1927  

عرض الفيلم املرصى عن قصة زينب ملحمد  -
  9/4/1930حسني هيكل إخراج محمد كريم   

الوردة " عرض أول فيلم ملحمد عبد الوهاب  -
عرض ىف سينام رويال ىف (الذى " البيضاء

  4/12/1933) القاهرة ألول مرة
  10/2/1936 عرض فيلم وداد ألم كلثوم    -
الم كلثوم ألول مرة " نشيد االمل"عرض فيلم  -

  11/1/1937 بدار سينام رويال

 عرض فليم العزمية أول فليم واقعى مرصى -
إخراج كامل سامل بطولة حسني صدقى 

  6/11/1939وفاطمة رشدى  
ملحمد عبد ) رصاصة ىف القلب(عرض فيلم  -

اب عن قصة لتوفيق الحكيم إخراج الوه
  24/3/1944محمد كريم 

) ظهور اإلسالم(عرض أول فيلم قصة لطه حسني  -
9/4/1951  

   الواليات املتحدة األمريكية-سينام 
 أول أستوديو للسينام ىف هوليود إنشاء -

10/3/1911  
  6/10/1927ض أول فيلم ناطق ىف امريكا عر - 
 

  

سينام  سينام
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 ش

ــارىل  ــابلن، ـش ــل (ـش ممـث
 امــريىك بريطــاىن االصــل

ـد الـسـينام الـصـامتةو ) راـئ
)Chaplin(   

  16/4/1889مولده    -
  25/12/1977وفاته    -

 )روىس األصـل رسـام فـرنىس(شاجال، مـارك 
)Chagael(  

  7/7/1887مولده     -
  28/3/1985وفاته    -

  )مخرج مرصى(شادى عبد السالم 
  15/3/1930مولده     -
  8/10/1986وفاته    -

 مـن ً)رئيس الجزائر سابقا (الشاذىل بن جديد
1979 - 1992  

  14/4/1926مولده     -
  6/10/2012وفاته    -

  )رئيس لبناىن(شارل دباس 
تعينه (تعيينه أول رئيس جمهورية ىف لبنان  -

  24/5/1926) فرنسا
  )أمري ويلز(شارلز 

 14/11/1948مولده     -
  )ائد فضاء هندىر(شارما، راكيش 

  3/4/1984أول هندى يغزو الفضاء    -
  )سياىس ارسائيىل(شارون، اريل 

إستقالته كوزير للدفاع اإلرسائيىل بناء عىل  -
  14/2/1983حكم محكمة إرسائيلية خاصة  

  
  
  
  

دخول اريل شارون رئيس وزراء ارسائيل  -
املسجد االقىص مع قوة عسكرية مام سبب 

 28/9/2000ية اندالع االنتفاضة الفلسطين
فوز آرئيل شارون زعيم حزب الليكود اليمينى 

اإلرسائيىل برئاسة مجلس الوزارء اإلرسائيىل   
7/2/2001  

ًإرسائيل تقصف كنيسة املهد وتفجر مسجدا ىف  -
طولكرم وشارون يعلن أن حصار الكنيسة 

  8/4/2002ًمستمرا حتى يستسلم من بداخلها  
املدنيني  مجزرة وحشية لشارون ضد السكان -

 150 شهيدا وإصابة 15ىف غزة راح ضحيتها 
  23/7/2002أخرين 
  )سياىس هندى (بهارود الل ،شاسرتى

اجرى عبد النارص مباحثات مع شاستريى  -
 رئيس حكومة الهند

1/10/1964  
إنتخاب أنديرا غاندى رئيسة للوزراء ىف الهند  -

 عقب وفاة شاسرتى املفاجئة
19/1/1966  

  )ق املاىنمسترش(شافت، جوزيف 
  1/8/1969وفاته    - 

  )رئيس فنزويالى(شافيز، هوجو 
  6/12/1998انتخابه رئيسا لفنزويال    - 

  )Shokleton( )رحالة بريطاىن(شاكلتون، ارنست 
  5/1/1922وفاته    - 

  )عامل فرنىس(شامبليون، جان فرانسوا 
 استطاع شامبليون فك رموز اللغة الهريوغليفية - 

  14/9/1822د   املسجلة عىل حجر رشي

شامبليون  شابلن
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

توصله اىل حل رموز اللغة املرصية املكتوبة  -
  27/9/1822عىل حجر رشيد   

  )ملك افغاىن(شاه، محمد ظاهر 
  30/10/1914مولده     -
زيارته للقاهرة واجتامعه بجامل عبد النارص  -

22/10/1960  
انقالب عسكرى ىف افغانستان ضد امللك ظاهر  -

 شاه
27/12/1979 

  )Scheider( )مسترشق املاىن(شايدر، هانز 
  12/3/1957وفاته   -

  )Shepard( )رائد فضاء امريىك( اآلن د،ربش
 1923/   / مولده       -
 185رائد الفضاء األمريىك اآلن شريد يقطع  -

كيلو مرت ىف الدوران حول األرض مبركبته 
  5/5/1961   "مريكوري"الفضائية األمريكية 
 ) اـملـاىنؤرخ وـمـفيلـسـوف(ـشـبنجلر، اوزراـلـد 

)Spengler(  
  29/5/1880 مولده    -
  8/5/1936 وفاته   -

  )Stimbeek( )اديب امريىك(شتاينبيك، جون 
  27/2/1902 مولده    -
  20/12/1968 وفاته   -

ـــارد  ـــرتاوس، ريتـش ـــاىن(ـش ـــيقار اـمل  )موـس
)Strauss(  

  11/6/1864 مولده    -
  8/9/1949 وفاته   -

 ) منسـاوىموسـيقار) (األب(شرتاوس، يوهان 
)Strauss(  

  14/3/1804 مولده    -
  25/9/1849 وفاته   -
  
  

 )وىاموسـيقار منسـ( )االبن(شرتاوس، يوهان 
)Strauss(  

  25/10/1825 مولده    -
  3/6/1899 وفاته   -

  )مدينة لبنانية(شتورة 
بدء إجتامعات شتورة بني السوريني واللبنانيني  -

19/5/1945  
  )اىن االصل لبناديب فرنىس(شحادة، جورج 

  17/1/1989 وفاته   -
   مرص-الرشطة 

 عيد الرشطة ىف مرص -
25/1/0000  

إرضاب هو األول من نوعه ىف مرص لرجال  -
 5/4/1948البوليس ىف كل أنحاء البالد  

معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة الشعبية  -
إلنجليزى اىف اإلسامعيلية ضد جنود اإلستعامر 

  25/1/1952) رصوعيد الرشطة ىف م(
  )صحيفة مرصية(الرشق 

عىل الغاياىت يصدر جريدة الرشق ىف جينيف  -
5/2/1922  

  رشق االردن
إعرتاف بريطانيا بإستقالل رشقى األردن  -

25/5/1923  
إستبدال اسم إمارة رشقى األردن باسم اململكة  -

  25/5/1946األردنية الهاشمية  
عىل إطالق اسم اململكة األردنية الهاشمية  -

  2/6/1949  إمارة رشق األردن
  الرشق االوسط

إتفاق رسى بني بريطانيا (معاهدة بطرسربج  -
وروسيا وفرنسا عىل تقسيم مناطق النفوذ ىف 

  9/3/1916الرشق األوسط 

الرشق  شايدر
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 عقد جامل عبدالنارص إجتامعا مع أندرية -
جروميكو وزير خارجية اإلتحاد السوفيتى 

ألوسط وتنأوال التطورات ىف أزمة الرشق ا
وتفاصيل االتصاالت التى دارت بني الدول 

  11/6/1969األربع الكربى  
صدور قرار مؤمتر القمة اإلفريقى الخاص  -

 يونيو 15 -12مقديشيو (بالرشق األوسط 
1974 (15/6/1974  

إفتتاح مؤمتر السالم ىف الرشق األوسط ىف  -
  28/1/1992موسكو 

  )حقل برتوىل(رشق الزيت 
ارك إشارة بدء اإلنتاج الفعىل أعطى الرئيس مب -

ىف خليج " رشق الزيت " لحقل برتول 
ىف  أهم اكتشاف(السويس شامل الغردقة 

)  عاما 11مجال الزيت الخام مبرص منذ 
15/1/2002  

  )مرشوع مرصى(رشق العوينات 
حسنى مبارك يزور مرشوعات إستصالح  -

األراىض واإلنتاج الزراعى ىف منطقة رشق 
  5/3/2000العوينات   

  )محافظة مرصية(الرشقية 
مبناسبة ذكرى (العيد القومى ملحافظة الرشقية  -

   -- /9/9) اىب امام الخديوى توفيقمظاهرات عر
الغارة اإلرسائيلية عىل مدرسة بحر البقر  -

 40أسفرت عن إستشهاد (مبحافظة الرشقية 
  8/4/1970)   ًتلميذا وتلميذة

 إكتشاف حجرات حجرية مبنطقة تل بسطة -
بالرشقية متال جدرانها نقوش هريوغليفية 
وصور باأللوان متثل الحياة اليومية لحكام 

  18/4/1986رشق الدلتا   
  رشكة قناة السويس

نجاح املرشدين املرصيني ىف ادارة قناة  -
  15/9/1956السويس بعد تأميمها  

  
  

بدء مفاوضات روما لتعويض حملة أسهم  -
  19/2/1958رشكة قناة السويس  

  ة مرص للمرسح والسينامرشك
أسيس رشكة مرص للمرسح والسينام ت -

13/6/1925  
  )معاهدة(رشم الشيخ 

  عرفات وباراك يوقعان إتفاق رشم الشيخ-
5/8/1999 

  )مدينة مرصية(رشم الشيخ 
أعلنت جولدا مائري إنسحاب القوات  -

اإلرسائيلية من منطقة رشم الشيخ وقطاع غزة 
 350(تحدة ورابطت قوات تابعة لالمم امل

ىف غزة ورشم الشيخ وحدود سيناء  ) رجال
1/3/1957  

م الشيخ من إرسائيل مرص تستعيد رش -
21/4/1982  

مرص تستضيف مؤمتر قمة ملكافحة اإلرهاب  -
قمة رشم الشيخ لصانعى (برشم الشيخ 

برئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك ) السالم
13/3/1996 

م الشيخ إنعقاد القمة العربية األمريكية برش -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 

الطريق ومكافحة االرهاب وقضية العراق   
3/6/2003 

تفجريات إرهابية ىف فندق سياحى برشم  -
 80الشيخ وخليج نعمه يسفر عن مقتل 

  23/7/2005شخصا   
إفتتاح املنتدى اإلقتصادى العاملى حول الرشق  -

وس األوسط املعروف باسم منتدى داف
اإلقتصادى برشم الشيخ ويفتتحه الرئيس 
حسنى مبارك وبحضور عدد من زعامء العامل 

،  ملك األردنالـلـه، وامللك عبدجورج بوش(
  ومحمود عباس الرئيس الفلسطينى وعدد من

   

رشم الشيخ  رشق
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) رجال األعامل واإلقتصاد من دول العامل
18/5/2008  

برشم ) 11(إنعقاد قمة اإلتحاد اإلفريقى  -
 53حرضها (رص العربية الشيخ بجمهورية م

رئيس دولة وحكومة وبحثت األزمة الغذائية 
العاملية وإتخاذ الخطوات إنشاء حكومة 
اإلتحاد اإلفريقى وإقامة الواليات املتحدة 

 أول – يونيه 29رشم الشيخ من (اإلفريقية 
  29/6/2008)   2008يوليو 

  )رئيس صوماىل(رشمارىك، عبدالرشيد 
  15/10/1969اغتياله    -

  )Schroeder( )رئيس املاىن(رشودر، جريهارد 
  7/4/1944 مولده    -
فوزه وهزمية املستشار هلموت كول ىف  -

  27/9/1998االنتخابات االملانية  
ـتقلة (الرشوق ـة مـس ـة يومـي ـدة مرصـي  )جرـي

ـا ـس إدرتـه ـيس مجـل ـيس: رـئ ـم، رـئ ـراهيم املعـل  إـب
  سالمة أحمد سالمة: مجلس التحرير

  1/2/2009صدر العدد األول ىف  -
   باكستان-الرشيعة االسالمية 

الربملان الباكستاىن يقرر تطبيق احكام الرشيعة  -
  9/10/1998اإلسالمية ىف باكستان  

  )رئيس باكستاىن(رشيف، نواز 
املحكمة العليا ىف باكستان تعيده للسلطة     -

26/5/1993  
  3/1/1999ولة اغتياله بقنبلة ىف الهور   امح -

أستاذ ورئيس قسـم  (يفةشعبان عبدالعزيزخل
  )املكتبات واملعلومات بعدة جامعات عربية

  29/9/1941 مولده -
  
  
  
  

   رئيس الجمعية املرصية للمكتبات واملعلومات-
مقرر لجنة الكتاب والنرش باملجلس االعىل  -

  للثقافة
 له العديد من املؤلفات ىف مجال املكتبات -

  )حواىل مائة كتاب(واملعلومات
  )كتاب(الشعر الجاهىل 

حفظ التحقيق ىف البالغ املقدم ضد طه حسني  -
  30/3/1927بكتابه الشعر الجاهىل    

ــة  ــعراوى جمـع ــياىس مرصى(ـش ــر  وـس وزـي
  )الداخلية املرصى األسبق

وفاة شعرواى جمعة وزير الداخلية املرصى  -
 األسبق

28/11/1988  
  )شعبى مرصى مطرب(شفيق جالل 

  25/3/2000 وفاته   -
  )شاعر لبناىن وديبا(شفيق املعلوف 

  31/3/1905 مولده    -
 25/12/1976 وفاته   -

  )رئيس لبناىن(شفيق الوزان  
  8/7/1999 وفاته   -

  )ممثل مرصى(شفيق نور الدين  
  13/2/1981 وفاته   -

  )شهيدة مرصية(شفيقة محمد 
مقتل أول شهيدة ىف مظاهرات النساء بثورة  -

1919 10/4/1919  
  )رئيس سورى (شكرى القوتىل

 أعوام ىف 6بعد غيبة (القوتىل يعود لسوريا  -
  16/7/1955)  مرص

  18/8/1955إنتخابه رئيسا لسوريا   -

شكرى  رشمارىك
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

يضم عبدالنارص (إجتامع قمة ىف القاهرة  -
وسعود القوتىل وحسني، السعودية، سوريا، 

  25/2/1957)   األردن
إعالنه ترشيح عبد النارص لرئاسة الجمهورية  -

  2/2/1958 العربية  
وضع عبد النارص حجر األساس للسد العاىل ىف  -

شارك ىف االحتفال القوتىل وامللك (أسوان 
  9/1/1960) محمد الخامس 

  ) لبناىن االصلصحفى مرصى(شكرى زيدان 
  26/12/1984 وفاته   -

  )ممثل مرصى(شكرى رسحان 
  12/3/1924 مولده    -
  19/3/1997 وفاته   -

  )مرصى دناقوأديب (شكرى عياد 
  18/7/19210 مولده    -
  23/7/1999 وفاته   -

ـام  ـاعر(شكســبري، ويلـي ـب مرسحــى  وـش كاـت
  )Shakespeare( )بريطاىن

  26/4/1564 مولده    -
  23/4/1616 وفاته   -
الصني ترفع الحظر عىل كتابات أرسطو  -

 11/1/1978وشكسبري وديكنز  
  )مدينة امريكية(شكياغو 

  8/10/1927)  ايام3تمر يس( شكياغو الكبري حريق - 
  )اسالمى لبناىن مفكر واديب(شكيب ارسالن 

  25/12/1969 مولده    -
  9/12/1946 وفاته   -
  
  
  
  
  

  )مرض(شلل االطفال 
) Salk(مولد الطبيب االمريىك يوناس سولك  -

  28/10/1914مكتشف مصل شلل االطفال  
  27/3/1953  تطعيم شلل األطفالإكتشاف  -

  )معسكر مرصى(الشلوفة 
رفع عبد النارص العلم املرصى فوق معسكر  -

 عام 73الشلوفة مبنطقة القناة ألول مرة بعد 
  22/3/1955من اإلحتالل الربيطاىن

  الشمس
مولد العامل البولندى نيقوال كوبرنيكوس  -

واضع نظرية دوران األرض والكواكب حول (
  19/2/1473 (Copernicus) ) الشمس

تصبح أول مركة " نريبيو"مركبة الفضاء األمريكية  -
  13/6/1983فضائية تجتاز النظام الشمىس   

إكتشاف تعامد الشمس مرتني كل عام عىل  -
وجه متثال أبوالهول مبنطقة أهرامات الجيزة  

7/3/1998 
  )Schmith( )رئيس املاىن(شميث، هيلموت 

  23/12/1918 مولده    -
  16/5/1974 ألملانيا الغربية ًخابه مستشاراإنت -
  1/10/1982ميته وانتخاب هيلموت كول هز -

  )مدينة صينية(شنغهاى 
القوات الربيطانية تدخل مدينة شنغهاى  -

لحامية إمتيازاتها وإرضاب عام ىف املدينة 
الربيطاىن  عىل الوجود العسكرىًاحتجاجا 

12/2/1927 
  )بطريرك  مرصى ( الثاىنشنوده

     جامل عبدالنارص وبابا الكرازة املرقسية         -
للكاتدرائية اىن يضعان حجر األساس شنودة الث

  24/7/1960املرقسية الجديد  

شنوده  شكرى
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  بطريرك  مرصبابا و) نظري جيد (الثالث شنوده
  3/8/1923مولده  -
الرئيس السادات يعزل البابا شنوده ويحدد  -

  5/9/1981) ازة املرقسيةبطريرك الكر(اقامته 
  17/3/2012 وفاته -

   سيبرييا-شهب ونيازك 
نيزك كيري يدمر منطقة واسعة من غابات  -

  13/6/1908سيبرييا 
ـافعى  ـة الـش ـهدى عطـي ـيوعى (ـش ـياىس ـش ـس

  )مرصى
  15/6/1960 مقتله -

 ,Shaw) (اديب ايرلنـدى(شو، جورج برنارد  
George Bernard(  

 26/7/1856 مولده    -
يقبل جائزة ندى جورج برناردشو األديب االيرل -

 18/1/1926تها املالية ، ويرفض قيمنوبل لألدب
 2/11/1950 وفاته   -

  )سياىس صينى(شوان الى 
زيارته ملرص واجرى محادثات جامل عبد  -

     22/12/1963استمرت الزيارة حتى (النارص 
 14/12/1963  
  8/1/1976وفاته     -

  )Chopin( )موسيقار بولندى(شوبان، فردريك 
  1/3/1810 مولده    -
  17/10/1849 وفاته    -

  )Schopenhouer( )فيلسوف املاىن(شوبنهاور 
  22/2/1788 مولده    -
  21/9/1860 وفاته    -
  
  
  
  
  
  

) عاملى موسيقار منساوى(شوبريت، فرانز بيرت 
)Schubert(  

  31/1/1797 مولده    -
  19/11/1828 وفاته    -

مجمـع رئـيس و دكتـور مرصى(شوقى ضـيف 
  )اللغة العربية األديب والعامل اللغوى

  10/3/2005)  عاما92عن عمر يناهز (فاته  و- 
الرتانرستور مخرتع  عامل امريىك(شوكىل، وليام 

 ىف 1956حاصل عىل جائزة نوبل و 1947عام 
   )Shockley) (الفيزياء

  13/2/1910 مولده    -
  12/8/1989 وفاته    -

 أمـريىك عامل إقتصـاد زراعـى(شولتز، تيودور 
  )Suhultz( )1979 حائز عىل جائزة نوبل

 26/2/1998 وفاته    -
ـائز وادـيـب روىس(ـشـولوخوف، ميخائـيـل   ـعـىل الـح

  )Sholokhav( )1965جائزة نوبل لألدب سنة 
  24/5/1905 مولده    -
  21/2/1984 وفاته    -

  )Schumann ()موسيقار املاىن(شومان، روبرت 
  8/6/1810 مولده    -
  29/7/1856 وفاته    -

زراء رئـيس و وسياىس فـرنىس(شومان، روبري 
فرنـسـا األـسـبق وـهـو أـحـد مؤـسـىس االتـحـاد 

  )Schuman( )االوروىب
إعالن مرشوع شومان قام عىل أساسه إتحاد  -

  جامعة الصلب وألفحم األوربية 
9/5/1950  
  4/9/1963 وفاته  -

شومان  شنوده
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 Arnold) (موسيقار منساوى(شوندج، أرنولد 
Shoenberg(  

 13/7/1951 وفاته    -
  )Schweitzer( )فيلسوف فرنىس(، الربت شويتزر

  14/1/1875 مولده    -
  4/9/1965 وفاته   -

 ) ـصـينى وزـعـيمرـئـيس(ـشـيانج ـكـاى تـشـيك 
)Ching Kia Shek(  

  31/10/1887 مولده    -
  5/4/1975 وفاته    -

  )رئيس وزارء الباىن وسياىس(، محمد خوشي
 18/12/1981     ه انتحار-

  الشيخوخة
حول إفتتاح املؤمتر الثاىن لألمم املتحدة  -

  8/4/2002الشيخوخة 
  )رئيس فرنىس(، جاك شرياك

  27/5/1974إنتخابه رئيسا لوزارة فرنسا    -
إستقالته من رئاسة الوزراء وتعيني رميون بار  -

  26/8/1976بالنيابة 
الرئيس حسنى مبارك وجاك شرياك يفتتحان  -

املرحلة األوىل من مرشوع مرتو االنفاق ىف 
  27/9/1987القاهرة    

  17/5/1995 الرئاسة الجمهورية الفرنسية يهتول - 
الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك  -

شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى 
  17/4/1996التعليمى  

مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى  -
  8/4/1996الجديد  

افتتح الرئيس (افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة  - 
  ه والرئيس الفرنىس جاك حسنى مبارك وقرينت

  
  
  
  
  

شرياك وامللكة صوفيا ملكة اسبانيا وامللكة 
)   رانيا ملكة االردن وعدد من رؤساء الدول

16/10/2002  
  )مدينة فرنسية(شريبورج 

الحلفاء يحررون مدينة شريبورج الفرنسية   -
27/6/1944  

  الشيشان
ستالني يبدأ ترحيل أعداد كبرية من  -

  23/2/1944الشيشانيني عن موطنهم   
لروسية تقتحم العاصمة الشيشانية القوات ا -

31/12/1994  
  )Cicero) (سياىس روماىن وخطيب(شيرشون 

  م. ق7/12/43 وفاته  -
  )Chevalier( )فنان فرنىس(شيفياليه، موريس 

  12/9/1888 مولده    -
  1/1/1972 وفاته   -

شاعر ( شيللر، يوهان كريستوف فريدريش فون
  )Schiller( )املاين

  10/11/1759 مولده    -
  9/5/1805 وفاته   -

ــريىس ــيلىل، ـب ــيش ـش ــاىن( ـب ــاعر بريـط  )ـش
)Shelley(  

  4/8/1792 مولده    -
  1822/7/8 وفاته   -

  شيىل
 استقالل شيىل -

18/9/1810  
 سلفادور الليندى يصبح رئيسا لدولة شيىل -

24/10/1970  

شيىل  شوندج
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  )مفكر مرصى لبناىن االصل(شيىل شميل 
 شيىل شميل يصدر ىف القاهرة مجلته الطبية -

  15/2/1886الشفاءن 
  )معاهدة(شيمال 

 إتفاقية شيمال بني الهند وباكستان بشان جامو -
  3/7/1972وكشمري 

  الشيوعية
 كارل ماركس وفردريك أنجلز ينرشان ىف لندن -

  18/2/1848  "لبيان الشيوعيا"
   "الدولية الثالثة" تأسيس اللجنة الشيوعية -

2/3/1919  
 الرئيس األمريىك ترومان يعلن سياسته ىف -

  22/5/1945محاربة الشيوعية 
  5/10/1947) ىف بلجراد(تكوين الكومنفورم  -
مكتب اإلستعالمات " الكومنفورم" حل -

  18/4/1956لألحزاب الشيوعية   
   االردن-ية الشيوع

 إلغاء قوانني مكافحة الشيوعية ىف األردن    -
17/1/1990  

   املانيا-الشيوعية 
 إختيار برلني عاصمة لدولة أملانيا املوحدة بعد -

  20/6/1991إنهيار الشيوعية    
  

   روسيا-الشيوعية 
 "الدولية الثالثة" تأسيس اللجنة الشيوعية -

2/3/1919  
  5/10/1947) لجرادىف ب(تكوين الكومنفورم  -
مكتب اإلستعالمات لألحزاب " الكومنفورم" حل -

  18/4/1956الشيوعية    
 أول إنتخابات حره ىف روسيا بعد إنتهاء -

  26/3/1989الشيوعية  
   الصني-الشيوعية 

 القوات الصينية الشيوعية تدخل العاصمة -
  22/1/1949بكني 

  6/1/1950ريطانيا تعرتف بالصني الشيوعية  ب- 
الواليات املتحدة األمريكية تعرتف بالصني  -

  20/2/1972الشيوعية 
   املجر-الشيوعية 

 الجيش الروماىن يدخل العاصمة املجرية -
  4/8/1919دابست ويطيح بالحكومة الشيوعية بو

الطالب ىف ( بدء الثورة املجرية ضد الشيوعية -
املجر يبدءون حركة عصيان ضدالسلطة 

)       1956 نوفمرب 4 -  اكتوبر 23من (الشيوعية 
23/10/1956  
 

  

الشيوعية  شيىل
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 ص

 ,Sade( )كاـتـب ـفـرنىس (، ـمـاركيزدى ـصـاد 
Marquis(  

  2/6/1740 مولده   -
  2/12/1814 وفاته  -

ــــاروخان  ــــام (ـص رـس
ــى كاركـــاتري مرصى  أرمـن

  )األصل
   1/10/1898 مولده   -
  2/1/1977 وفاته  -

  )شاعر مرصى اديب و(صالح جودت 
  12/12/1912 مولده   -
  21/6/1976 وفاته  -

نجم كرة القـدم  وىض مرصىريا(صالح سليم 
  )ورئيس النادى األهىل املرصى

  11/9/1930 مولده   -
  6/4/2002 وفاته  -

  )مطرب مرصى(صالح عبد الحى 
 16/8/1896 مولده   -
  3/5/1962 وفاته  -

  )كاتب صحفى وقصاص مرصى(صالح مرىس 
  17/2/1929 مولده   -
  16/8/1996 وفاته  -

ـة فرنـسـيةأ(، ـجـورج ـصـاند  George) (ديـب
Sand(  

  8/6/1876وفاتها   -
  
  
  
  
  
  

) موســيقار فــرنىس(، كاميــل ســان صــانس
)Saëns, Camille Saint(  

  9/10/1835 مولده   -
 )امري كويتى(صباح السامل الصباح 

  31/12/1977 وفاته  -
اسـتاذ  وسـياىس مرصى(صبحى عبـد الكـريم 

 ً)الجغرافيا ورئيس مجلس الشورى سابقا
  4/6/1928 مولده   -

  )رئيس تشادى(، حسني صربى
 القوات الفرنسية تتدخل ىف تشاد بناء عىل -

 16/8/1983طلب رئيسها حسني صربى  
  )رسام مرصى(صربى راغب 

  3/12/1920 مولده   -
 22/7/2000 وفاته  -

  )قصاص مرصى واديب(صربى موىس 
  19/3/1932 مولده   -

  صحافة وصحف
 -Half( ظهور أول صورة سوداء ىف الجرائد -

Tone( 
4/3/1880  
 48432قرار (اليوم العاملى لحرية الصحافة  -

 وصدور إعالن وين هوك 1992 مايو 3يوم 
ىف ناميبيا من الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 مايو اليوم العاملى لحرية الصحافة   3باعتبار 
3/5/1992  

صحافة  صاد
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  إيران -صحافة وصحف 
ىف )  يوليو14حتى (بداية إضطرابات الطلبة  -

" سالم"يل جريدة إيران بسبب تعط
8/7/1999 

   بريطانيا-صحافة وصحف 
  1/1/1785صدور جريدة التاميز اللندنية   -
الصحافة الشعبية تبدأ ظهورها ىف إنجلرتا  -

  4/5/1896بصدور جريدة الديىل ميل     
" = توداى"صدور أول صحيفة ملونة ىف بريطانيا  - 

  Today   4/1/1986  
  4/3/1986ونة صدور أول صحيفة بريطانية مل - 

   الدمنارك–صحافة وصحف 
ردود فعل غاضبة ىف العامل اإلسالمى تدين  -

الرسوم الكاريكاتريية املسيئة للرسول محمد 
املنشورة ىف صحف  )عليه الصالة والسالم(

واملتظاهرون يحرقون  دامناركية ونرويجية
السفارتني الدمناركية والرنويجية بدمشق 

 ريوتوالقنصلية الدمناركية ىف ب
2/2/2006 

   روسيا–صحافة وصحف 
" برافدا" صدور العدد األول من صحيفة -

 بدء صدور جريدة -22/4/1912الروسية 
 14توقفت عن الصدور ىف (برافدا الروسية 

  5/5/1912)  1992مارس 
الروسية عن الصدور " برافدا" توقف جريدة -

  14/3/1992 )1912 مايو 5بدأت تصدر ىف (
  ودان الس-صحافة وصحف 

  26/8/1970تأميم الصحافة ىف السودان     -
  فرنسا -صحافة وصحف 

" املوند"صدور العدد األول من جريدة  -
  18/12/1944 الفرنسية

  
  

   لبنان–صحافة وصحف 
   اللبنانية ببريوت" الحياة"صدور جريدة  -

28/1/1946 
   مرص-صحافة وصحف 

بدء ظهور الوقائع الجديدة الرسمية ىف مرص  -
) العدد األول من جريدة الوقائع املرصيةصدور (

20/7/1828  
أرشاف رفاعة رافع الطهطاوى عىل الوقائع  -

املرصية لرتتيب الجريدة من جديد وإضافة 
 ترجمة الصحف إليها

14/3/1842 
صدى (صدور االهرام كصحيفة يومية باسم  -

  9/9/1876ىف االسكندرية  ) االهرام
  برئاسة)وميهي(صدور جريدة الوقائع املرصية  - 

  8/10/1880تحرير الشيخ محمد عبده 
تحولت األهرام إىل جريدة يومية بصدور  -

 مع صدور ملحق باسم 1003العدد رقم 
 وكانت األهرام قبل ذلك) (صدى األهرام(

  3/1/1881)   إسبوعية
التنكيت "صدور العدد األول من صحيفة  -

  6/6/1881 النديم   الـلـهلعبد" والتبكيت
الوطن "عدد األول من جريدة صدور ال -

س اصدرها يعقوب صنوع ىف باري" املرصى
  29/9/1883ملعارضة االحتالل االنجليزى   

  18/4/1888صدور جريدة املقطم بالقاهرة    -
اصدر الشيخ عىل يوسف جريدة املؤيد   -

1/12/1889  
صدور العدد األول من مجلة األستاذ التى  -

 عاد إىل بعد أن( النديم الـلـهأسسها عبد 
 ) عنهقادما من فلسطني بعد العفومرص 

24/8/1892  
رشيد شميل يصدر ىف االسكندرية جريدة  -

  1/9/1897" البصري"

صحافة  صحافة
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انتقال جريدة االهرام من االسكندرية اىل  -
  3/11/1899القاهرة بدء صدورها ىف القاهرة 

الجريدة "أحمد لطفى السيد يصدر جريدة  -
  9/3/1907 )30/7/1915توقفت ىف " (اليومية

صدور العدد األول من صحيفة الدستور  -
اليومية التابعة للحزب الوطنى ويراس 

  16/11/1907تحريرها محمد فريد وجدى 
صدور العدد األول من جريدة القطر املرصى  -

األسبوعية لسان حال الحزب الوطنى الذى 
  22/4/1908يرأسه مصطفى كامل  

ا أحمد التى أساسه) الجريدة(توقف جريدة  -
  30/7/1915 1907 مارس 9فى السيد ىف لط

 )السياسة(صدور العدد األول من جريدة  -
اليومية لبيان حال حزب االحرار الدستوريني 

واختري محمد حسني هيكل رئيسا لتحريرها   
31/10/1922  

صدور جريدة البالغ بالقاهرة برئاسة  -
  8/1/1923عبدالقادر حمزة 

" اليوم"يفة صدور العدد األول من صح -
 صفحات 8ياب وهى يومية دفرتية لتوفيق د

21/1/1930  
 تاسيس حزب الشعب املرصى برئاسة اسامعيل - 

صدقى وإصدار جريدة يومية باسم الشعب   
17/11/1930    

  25/3/1935صدور جريدة روزاليوسف اليومية  - 
ىف القاهرة " منرب الرشق"صدور جريدة  -

  6/5/1938  )  يصدرها الشيخ عىل الغايايت(
الحكومة املرصية صدر قرار بإغالق جريدة  -

اإلخوان املسلمني وحل جامعة اإلخوان 
املسلمني وإغالق مقرها وضبط اوراقها 

  6/12/1948.    ووثائقها
أصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة األخبار  -

  15/6/1952اليومية   
  
  

 7/12/1953صدور جريدة الجمهورية ىف مرص  - 
  6/10/1956عدد األول لجريدة املساء صدور ال - 
انتقال مؤسسة جريدة االهرام املرصية إىل  -

  1/11/1968 الجديد بشارع الجالء بالقاهرة مقرها
بالقاهرة " الوفد الجديد" جريدة صدور -

22/3/1984  
أنيس منصور رئيسا لتحرير جريدة مايو  -

10/8/1989  
العدد األول من جريدة األهرام (بدء صدور  -

 )ملساىئا
17/1/1991  

إقتحام مسلح ملبنى حزب وجريدة الوفد  -
 نعامن جمعة الزعيم. املرصى عىل يد جامعة د

السابق للحزب عىل أثر رصاع مع جامعة 
مطصفى الطويل الذى حكمت له لجنة 

وقوع (بالحق يف رئاسة الحزب  األحزاب
) إصابات وتلفيات وحبس نعامن جمعة

1/4/2006  
 املرصى عن أسامء  أعلن مجلس الشورى-

 44(رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد 
  8/8/2012 سنوات 3ملدة ) ًصحفيا

 ضمن حركة تغيري ىف رؤساء مجالس إدارات -
الصحف القومية وافق مجلس الشورى عىل 
ًتعيني ممدوح الوىل رئيسا ملجلس إدارة 
مؤسسة األهرام وأحمد سامح حسن سعد  

ار اليوم ًرئيسا ملجلس إدارة مؤسسة أخب
4/9/2012  

 وافق ملس الشورى عىل إعادة تشكيل -
املجلس القومى للصحافة برئاسة رئيس 
مجلس الشورى وعضوية رؤساء مجالس 

 رؤساء تحرير صحف قومية 7إدارات و
4/9/2012 

  مرص -صحة 
بدء العمل ىف بناء مستشفى القرص العينى  -

  8/4/1984الجديد 

صحة  صحافة
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 بإمبابة الرئيس مبارك يفتتح مركز القلب -
5/4/1988  

  )مشكلة(الصحراء 
عرشات االالف املغاربة يبداون مسرية إىل  -

الصحراء االسبانية مطالبني بضم هذه املنطقة 
  6/11/1975إىل املغرب 

  )سفينة فضاء امريكية (7الصداقة رقم 
الصداقة رقم (إطالق سفينة الفضاء األمريكية  -

 يستقلها جون جلني ويدور بها عىل دورات) 7
  20/2/1962حول األرض   
  )رئيس عراقى(صدام حسني 

مولد الرئيس العراقى صدام حسني    -
28/4/1937  

إستقالة الرئيس العراقى أحمد حسن البكر  -
وتوىل صدام حسني رئاسة الجمهورية وحزب 

  16/7/1979البعث   
 الرئيس العراقى صدام حسني يعلن إنسحاب  -

رانية إىل القوات العراقية من األراىض اإلي
 الحدود الدولية

20/6/1982  
صدام حسني يعلن ضم العراق إىل الكويت   -

8/8/1990  
حرس رئيس العراق صدام حسني يقتلون زوج  -

  23/2/1996ابنته حسني كامل وشقيقه    
سكرتري األمم املتحدة كوىف عنان يتوصل إىل  -

اتفاق مع الرئيس العراقى صدام حسني حول 
القتل الجامعى  التفتيش عن أسلحة 

23/2/1998  
سكرتري األمم املتحدة كوىف عنان يتوصل إىل  -

اتفاق مع الرئيس العراقى صدام حسني حول 
التفتيش عن أسلحة القتل الجامعى    

23/2/1998  
  

اإلطاحة بنظام صدام حسني وسقوط بغداد  -
أمام الغزو األمريىك الربيطاىن للعراق بحجة 

لشامل التى يزعم القضاء عىل أسلحة الدمار ا
يات بدء العمل(األمريكية أن العراق متلكها 

  9/4/2003) 2003 مارس 20العسكرية يف 
اعتقال صدام حسني الرئيس العراقى املخلوع  -

 8بواسطة القوات األمريكية بعد اختفائه 
منزل ريفى بالقرب من تكريت شهور ىف 

13/12/2003  
  30/12/2006)     شنقا(اعدامه  -

  مراضأ -الصدر 
 روبرت إكتشاف ميكروب الدرن بواسطة العامل - 

 24/3/1882كوخ واليوم العاملى للدرن 
  )معاهدة (ىصدق

  بيفن وتهتف املظاهرات- توقيع معاهدة صدقى - 
  25/10/1946ىف مرص بسقوطها   
  )فنان تشكيىل مرصى(صدقى الجباخنجى 

  27/5/1910 مولده   -
ـسـكندرى  وادـيـب ـسـورى(ـصـديق ـشـيبوب 

  )ناملوط
  26/7/1894 مولده   -

  الرصاع العرىب االرسائبىل
  انظر  
  ىليالنزاع العرىب االرسائ    

  الرصب
قتل فيها الرصبيون (بداية مذبحة رسبرنيتسا  -

  7/7/1995)    بوسني1000
ىف االنتخابات التى " فوز عىل عزت بيجوفيتش -

اجريت ىف البوسنة والهرسك بعد الحرب 
ملسلمني والرصب  الدامية التى اشتعلت بني ا

14/9/1996  

الرصب  الصحراء
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ألبان كوسوفو يوافقون عىل رشوط حلف  -
 األطلنطى ىف رامبونيه والرصب يرفضون

19/5/1999  
 حلف األطلنطى ويوجوسالفيا يوافقان عىل  -

  رشوط وقف القتال
9/6/1999 
طائرات حلف األطلنطى تبدأ غاراتها عىل  -

  يوجوسالفيا
24/6/1999 

   مرص-رصف صحى 
حسنى مبارك يفتتح أضخم مرشوع الرئيس  -

  21/1/1992للرصف الصحى ىف العامل   
  )مدينة فلسطينية(صفد 

صفد الفلسطينية ىف أيدى اليهود سقوط  -
10/5/1948  

  )سياىس مرصى(صفوت الرشيف 
  19/12/1933 مولده   -
 محاولة إعتداء عليه وزير اإلعالم املرصى -

20/4/1993  
خابرات  وأحد ضباط املىهو سيايس مرصو -

املرصية يف فرتة الستينات من القرن املايض 
إىل غاية محاكمته من قبل محكمة الثورة 

 يف قضية انحراف 1968املرصية عام 
املخابرات يف عهد صالح نرص وبعض من أفراد 
الجهاز، لكنه استطاع الخروج من أزمته بشكل 

  . أقوى مام كان عليه
لوطني كان أحد األعضاء املؤسسني يف الحزب ا -

، شغل منصب 1977الدميقراطي املرصي عام 
  .2011 إىل غاية 2002األمني العام للحزب من 

ًورئيسا سابقا ملجلس الشوري املرص -   .ىً
  
  
  

زير االعالم املرصي لفرتة من تويل منصب و -
وهو . الزمن، ثم عني رئيسا ملجلس الشورى

" الحرس القديم"أحد أفراد مايسمى ب
ًبالحزب الوطني الدميقراطي الحاكم سابقا 
الذي كان لديه أغلبية النواب يف الربملان 

عرف بقربه من الرئيس السابق . املرصي
  . حسني مبارك

كأمني عام أقاله الرئيس مبارك من منصبه  -
للحزب الوطني الحاكم يف الخامس من فرباير 

 يناير للشعب املرصي 25 خلفا لثورة 2011
وعني بدال عنه حسام بدراوي الذي استقال 

  ً.الحقا
أسـتاذ  وسـياىس مرصى(صفى الدين ابو العز 

  )الجغرافيا ووزير الشباب األسبق
  16/1/1929 مولده   -

  )رائدة مرصية اذاعية(صفية املهندس 
  12/12/1922 مولدها   -
  13/6/2007 وفاتها  -

  )أول طيارة مرصية وعربية(صفية النادى 
  2/11/1907 مولدها   -

أم ) (قرينــة ســعد زغلــول(صــفية زغلــول 
  )املرصيني

  12/1/1946 وفاتها  -
  )موسيقار مرصى(صقر عىل 

  5/5/1962 وفاته  -
  )جزيرة(صقلية 

قوات الحلفاء تسيطر عىل جزيرة صقلية  -
17/8/1943  

  )قارئ قرآن(صالح أبو اسامعيل 
  28/5/1990 وفاته  -

صالح  رصف
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مخرج سينامىئ  وسينارست(صالح أبو سيف 
  )مرصى

  10/5/1915 مولده   -
  22/6/1996 وفاته  -

رئيس الـوزراء  وسياىس سورى(صالح البيطار 
  )السورى األسبق

  21/7/1980اغتياله ىف باريس    -
  )قائد عرىب(صالح الدين األيوىب 

هزمية الصليبيني عىل يد صالح (موقعة حطني  -
  4/7/1187)   الدين االيوىب

استعاد املسلمون بيت املقدس بقيادة صالح  -
 الدين االيوىب

2/10/1187  
  4/3/1193 وفاته  -

ـريى  ـدين البـح ـالح اـل ـار مرصى(ـص ـتاذ آـث  اـس
  )وعضو املجمع العلمى املرصى

  14/12/1935 مولده   -
  ) مرصىصحفى(صالح الدين حافظ 

  8/12/1939 مولده   -
 4/3/1992 وفاته  -

  )صحفى مرصى(صالح الغمرى 
 إعتمد مجلس الشورى املرصى حركة تغيريات -

ىف املناصب القيادية بالصحف الحكومة 
شملت صالح الغمرى رئيسا ملجلس إدارة 
االهرام وأسامة رسايا رئيس تحرير األهرام، 
خلفا إلبراهيم نافع وعهدى فضىل رئيس 

جلس إدارة أخبار اليوم خلفا إلبراهيم مل
سعده وممتاز القط رئيس لتحرير أخبار 

محمد بركات رئيس لتحرير األخبار اليوم و
4/7/2005  

  
  
  

  )شاعر ورسام كاركاتري مرصى(صالح جاهني 
  25/12/1930 مولده   -
  21/4/1986 وفاته  -

  )صحفى مرصى(صالح جالل 
  21/11/1926 مولده   -
  6/2/1991 وفاته  -

  )مجاهد فلسطينى(صالح خلف 
أبو (إغتيال املجاهد الفلسطينى صالح خلف  -

وفخرى ) أبو الهول(وهايل عبدالحميد ) إياد
 املوساد اإلرسائيىل اغتالهم) (ابو محمد(العمرى 
  15/1/1991)   ىف تونس

  )فنان مرصى(صالح ذو الفقار 
  18/1/1926 مولده   -
  31/12/1993 وفاته  -

عـضـو مجـلـس  واىس مرصىـسـي(ـصـالح ـسـامل 
  )قيادة الثورة املرصية

  18/2/1962 وفاته  -
  )فنان تشكيىل مرصى(صالح طاهر 

  6/2/2007 عاما   96وفاته  عن  -
  )اديب وشاعر مرصى(صالح عبد الصبور 

  14/8/1981 وفاته  -
  )مرصى فنان تشكيىل(صالح عبد الكريم 

 1925/11/5 مولده   -
  22/11/1988 وفاته  -

وزيـر االعـالم ىف وزارة  (املقصـود صالح عبـد
  )2/8/2012هشام قنديل من 

 1958 مولده   -
  1980 بكالوريوس اعالم صحافة جامعة القاهرة - 

صالح  صالح



  

 

 323

  

  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيني ووكيل -
  النقابة

اللواء اإلسالمى، حصاد :  رئيس تحرير مجالت-
  الفكر، القدس
 أـسـتاذ ـجـامعى دـيـب مرصىأ(ـصـالح فـضـل 

  )ئيس دار الكتب املرصية األسبقر وناقدو
  21/3/1938 مولده   -
صالح فضل رئيسا لدار الكتب . تعني د -

والوثائق القومية ىف مرص خلفا لسمري غريب    
8/1/2002  

  )ممثل مرصى(صالح قابيل 
  27/6/1931 مولده   -
  2/12/1992 وفاته  -

  )كاتب مرصى وصحفى( صالح منترص
  6/8/1933 مولده   -

رئيس املخـابرات  وسياىس مرصى (صالح نرص
  )سبقاال

  8/10/1920 مولده   -
  5/3/1982 وفاته  -

  )ممثل مرصى(صالح نظمى 
  16/12/1991 وفاته  -

  صلح أورش
بسويرسا تعهدت الحكومة " اورش"توقيع صلح  -

العثامنية مبوجب املعاهدة بسحب جيوشها 
 من طرابلس الغرب وبرقه

15/10/1912  
  الصليب األحمر الدوىل

تأسيس الصليب األحمر الدوىل للعناية  -
ب والكوارث  بضحايا الحروواإلهتامم

22/8/1864  
  
  
  

 Sun( )صينى سياىسوزعيم (يات صني صن 
yat - sen(  

  12/11/1867 مولده   -
انتخابه رئيسا لجمهورية ولوزراء الصني    -

29/12/1911  
 تؤيد - حركة قومية بقيادة صن يات صني -

دها وتثور عىل الحكم تحديث الصني وتوحي
  1/1/1912اإلمرباطورى ىف الصني 

  12/3/1925 وفاته  -
   مرص-صناعة وتصنيع 

 مليون جنيه لربنامج الخمس 250تقرر إعتامد  -
  31/5/1957سنوات للتصنيع ىف مرص   

 رشكة 228صدور قرار جمهورى مبرص بتأميم  -
للغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكياموية    

8/8/1963  
  صندوق الدين املرصى

  2/5/1876إنشاء صندوق الدين ىف مرص   -
  الصندوق الكويتى للتنمية

تاسيس الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية  -
  31/12/1961العربية 

  صندوق النقد الدوىل
  27/12/1945  تاسس صندوق النقد الدوىل -

  الصهيونية
 املؤمتر الصهيوىن الخامس ىف بازل يقرر ىف -

نهاية ختامه إنشاء صندوق عام لليهود لرشاء 
 األرايض الفلسطينية حتى تتم استعادة األرايض

  2/12/1901املقدسة    
املتطرفون اليهود يحرقون كنيسة بالقدس    -

6/1/1984  
  صواريخ

أعلن اإلتحاد السوفيتى نجاح إطالق صاروخ  -
ى مراحل متعددة بعيد املدى عابر للقارات ذ

26/8/1957  

صواريخ  صالح
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تم إطالق الصاروخ األمريىك بوالريس من  -
  20/7/1960ة ىف مياه املحيط غواصة مغمور

مرص تطلق صاروخيها القاهر والظافر    -
22/7/1962 

اإلتحاد السوفيتى يطلق صاروخا نوويا متعدد  -
  الرؤوس

17/8/1973 
الصني تطلق أول صاروخ عابر للقارات عىل  -

  18/5/1980هدف ىف املحيط الهادى   
الصني تطلق ثاىن صاروخ عابر للقارات  -

21/5/1980  
سونج (نجاح إطالق الصاروخ املرصى الجديد  -

 12/12/1983) فاير
الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخا  -

  21/1/1984لتدمري األقامر الصناعية   
 7/1/1985اليابان تطلق صاروخها األول   -
عد دقيقتني ب) تيتان(إنفجار الصاروخ األمريىك  -

  3/5/1986من إطالقه   
من قاعدة ) صاروخ العابد(العراق تطلق  -

 5/12/1989االنبار 
  )مرشوع بالهرم(الصوت والضوء 

إفتتاح مرشوع الصوت والضوء ىف الهرم  -
إفتتحه جامل عبد النارص وكان مع وىل عهد (

  13/4/1961)  اليونان األمري قسطنطني
ـب  ـو طاـل ـوىف اـب ـياىس مرصى و(ـص ـيس رـس ـئ

مجلس الشعب املرصى وأستاذ وعميـد كليـة 
 )الحقوق جامعة القاهرة سابقا

 27/1/1925 مولده   -
  2008/ 2/ 20 وفاته -

  )ملكة اسبانية(صوفيا 
افتتح الرئيس (افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة  - 

  حسنى مبارك وقرينته والرئيس الفرنىس جاك 
  

ة شرياك وامللكة صوفيا ملكة اسبانيا وامللك
)   رانيا ملكة االردن وعدد من رؤساء الدول

16/10/2002  
  الصومال

إستقالل اإلقليم الشامىل لجمهورية الصومال  -
  26/6/1960)    الصومال الربيطاىن(

سياد برى يهرب من العاصمة الصومالية  - 
  26/1/1991 أمام ثورة قبائلها    مقديشيو

  28/1/1991نتهاء حكم سياد برى ىف الصومال إ - 
  8/12/1992ىف الصومال " األمل"بدء عملية  -
  12/4/1995ودة القوات املرصية من الصومال ع - 

   اثيوبيا- عالقات -الصومال 
توقيع إتفاق بني أثيوبيا والصومال إليقاف  -

الحرب ىف منطقة أوجادين التى بدأت منذ 
 3/4/1968      1977عام 

   إيطاليا- عالقات -الصومال 
ىل عىل الصومال لية تستوالقوات اإليطا -

19/8/1940  
  الصني

األمم املتحدة تقبل عضوية الصني الشعبية  -
 25/10/1971) تايوان(تستبعد الصني الوطنية و

انضامم الصني الشعبية ملجلس االمن كعضو  -
 23/11/1971دائم 

   بريطانيا- عالقات -الصني 
إنجلرتا والصني توقعان معاهدة بشأن التبت  -

15/8/1906 
القوات الربيطانية تدخل مدينة شنغهاى  -

لحامية إمتيازاتها وإرضاب عام ىف املدينة 
الربيطاىن  عىل الوجود العسكرىًاحتجاجا 

12/2/1927 
  6/1/1950انيا تعرتف بالصني الشيوعية بريط - 

الصني  الصوت
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إعرتاف (بريطانيا والصني يتبادالن السفراء  -
 12/3/1972) طانيا بحكومة بكني الشيوعيةبري

تفاقية بني بريطانيا والصني العادة هونج ا -
 26/9/1984كونج اىل السيادة الصينية    

 الصني وبريطانيا توقعان إتفاقية ىف مجال  -
 3/6/1985ستخدام السلمى للطاقة النووية  اإل

   بنجالديش- عالقات -الصني 
الصني تستخدم ألول مرة حق الفيتو ىف  -

نضامم ملنع بنجالديش من اإل(مجلس األمن 
 25/8/1972)  لعضوية األمم املتحدة

   روسيا– عالقات -الصني 
روسيا والصني توقعان معاهدة بشأن حكم  -

 8/4/1902منشوريا  
اإلتحاد السوفيتى والصني الشعبية يعقدان  -

 14/2/1950ً عاما    30معاهدة صداقة ملدة 
 قطيعة بني الصني واإلتحاد السوفيتى بعد أن  -

عض االنفتاح حيال الغرب وشوف بأبدى خر
1/6/1960 

   الهند- عالقات -الصني 
إبرام معاهدة التعايش السلمى بني الصني  -

  29/4/1954الشعبية والهند 
 7بعد حرب (إعالن السالم ىف الهند الصينية  -

  11/8/1954)  سنوات

الصني والهند تتفقان عىل اللجوء للتفاوض  -
  6/8/1962بشأن نزاعات الحدود بينهام  

   هونج كونج- عالقات -الصني 
اتفاقية بني بريطانيا والصني العادة هونج  -

 26/9/1984كونج اىل السيادة الصينية    
   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -الصني 

 الواليات املتحدة األمريكية ترفع حظرها -
  10/6/1971للتجارة مع الصني الشعبية    

نيكسون إىل الصني  زيارة الرئيس األمريىك  -
21/2/1972  

إقامة عالقات دبلوماسية بني الواليات املتحدة  - 
  1/1/1979 عام 29يكية والصني بعد قطيعة األمر

الصني والواليات املتحدة األمريكية توقعان  -
  30/4/1984عدة إتفاقيات ألول مرة   

   اليابان- عالقات -الصني 
ام عىل اليابان تعلن الحرب عىل الصني لخالفه -

  1/8/1904كوريا 
 29/1/1932القوات اليابانية تغزو شنغهاى الصينية    - 
 7/7/1937بداية الحرب اليابانية الصينية      -
 23/9/1940اليابان تهاجم الهند الصينية      -

 

  

الصني  الصني
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  )شاف الهجاىئالك(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 ض

  مرص-رضائب 
تجمع الشعب املرصى ىف الجامع األزهر  -

إحتجاجا عىل الرضائب الباهظة التى يفرضها 
  18/7/1795 األمريان إبراهيم بك ومراد بك

  الضفة الغربية لالردن
موافقة مؤمتر اريحة عىل ضم األجزاء العربية  -

الباقية من فلسطني إىل رشق األردن وهى ما 
 غربيةعرفت بالضفة ال

1/12/1948  
 يعـلـن ـضـم الـضـفة الــلــهمـلـك األردن عبد -

  24/1/1949 الغربية إىل األردن
إجتمع جامل عبد النارص بروبرت مورىف  -

 مبعوث أيزنهاور الخاص بالرشق األوسط
وتنأولت املباحثات نوايا إرسائيل تجاه الضفة 

  12/8/1958الغربية لألردن    
ضفة بعد انسحاب ارسائيل من أول مدينة بال -

 عاما وتسلمت 28إحتالل دام اكرث من 
 السلطات الفلسطنية جينني

13/11/1995  

من الضفة الغربية  %61إنسحاب إرسائيل من  -
  21/3/2000 وتسليمها للفلسطنيني

 مناطق 3إقتحمت قوات اإلحتالل اإلرسائيىل  -
خاضعة للسلطة الفلسطينية بالضفه الغربية 
وقطاع غزة وقصفت دباباتها خان يونس مام 

يف (أسفر عن استشهاد الرضيعة إميان حجر 
 )الشهر الرابع من العمر

7/5/2001  
 )رئيس باكستاىن(ضياء الحق، محمد 

  17/8/1988 مرصعه ىف انفجار وتحطيم طائرته - 
  )صحفى مرصى(ضياء الدين بيربس 

  25/4/1996 وفاته  -
 )رئيسة بنجالديش(ضياء الرحمن، خالدة 

 الرحمن تصبح أو رئيسة البيجوم خالدة ضياء -
  19/3/1991  لبنجالديش

  )رئيس سنغاىل(ضيوف، عبده 
فوز عبده ضيوف ىف إنتخابات الرئاسة ىف  -

  28/2/1988السنغال 
 

  

ضيوف  رضائب



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ط



  

 

 333
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 ط

  طائرات
أول تجربة طريان مبحرك نفاث من طراز  -

  7/4/1941بريتل ىف بريطانيا 
نجاح طريان أول طائرة ركاب أرسع من  -

  26/5/1970الصوت ىف اإلتحاد السوفيتى   
 تدخل الخدمة بالقوات 16طائرات اف  -

  17/1/1983الجوية املرصية 
  27/2/1990صميم طائرة نفاثة خفيفة الوزن ت - 

  طائرات الكونكورد
أول طريان لطائرة كونكورد أرسع من الصوت  -

19/8/1966  
طائرة الكونكورد تحقق رسعة الطريان تفوق  -

وذلك للمرة األوىل ىف تاريخ (رسعة الصوت 
  1/10/1969) الطريان املدين

 - بداية رحالت طائرة الكونكورد الربيطانية  -
  21/1/1976الفرنسية اإلنتاج    

ة لطائرة كونكورد، الطائرة الوحيدة فوق آخر رحل - 
 24/10/2003الصوتية من نيويورك نحو فرنسا    

  طائرات الهيلوكبرت
أول هيلكوبرت تعرب أمريكا الشاملية دون  -

  6/3/1965توقف 
  )مدينة سعودية(الطائف 

 رمضان 22=12/1/630 حدثت موقعة الطائف -
  هـ8

شكلة بدء اجتامعات الطائف بالسعودية لحل امل - 
  9/10/1989)  اكتوبر22تنتهى باتفاق ىف (ة اللبناني

  
  
  
  
  

انعقاد مؤمتر الطائف بالسعودية لحل  -
  21/9/1990املشكلة اللبنانية 

  )معاهدة(الطائف 
عقد معاهدة الطائف بني السعودية واليمن  -

20/5/1934  
  )مدينة مرصية(طابا 

بدء أزمة طابا وإعتزام تركيا مد سكة حديدية  -
ولة لتجديد وجودها عىل اة ىف محإىل العقب

  1/5/1906حدود مرص 
لجنة التحكيم الدولية تعيد ملرص سيادتها عىل  -

ومبقتىض هذا الحكم يعود اخر جزء من (طابا 
اعالن محكمة العدل ) (سيناء اىل مرص

  29/9/1988)  الدولية
  26/2/1989التوقيع عىل إتفاقية طابا     -
بة رفع العلم يوم محافظة جنوب سيناء مبناس -

  19/3/1989املرصى عىل طابا    
حسنى (إنسحاب القوات اإلرسائيلية من طابا  -

مبارك يرفع علم مرصعىل طابا بعد إنتهاء 
  15/3/1989)    النزاع عليها مع إرسائيل

  (Tajikistan) طاجيكستان
 إعالن إستقالل جمهورية طاجيكستان الجمهورية - 

  25/8/1990   التى تنفصل عن روسيا 13
الـقـانوىن واـملـؤرخ والكاـتـب (ـطـارق اـلـبرشى 
  )السياىس املرصى

  1/11/1933 مولده   -
  )عامل مرصى(طارق عبدالعزيز فرج 

إبتكر طارق عبدالعزيز فرج الباحث  -
الكمياىئ املرصى أصغر كتاب نووى 

 ) الوثيقة الذرية(
  19/1/1999 صفحة  220 -

طارق  طائرات
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  )سياىس عراقى(طارق عزيز 
يف بني بيكر وطارق عزيز فشل مباحثات جن -

  9/1/1991حول أزمة الخليج     
 )شاعر وفيلسوف هندى(طاغور، رابندرانات 

)Tagore(  
  6/5/1861 مولده   -
 ) 1913 وفاته الحائزعىل جائزة نوبل ىف اآلداب -
7/8/1941  

  لبـنــاىن وكاـتــبـصــحفى(ـطــانيوس عـبــدة 
  )سكندرى االقامةو

  2/12/1926 وفاته  -
شاعر مؤلـف الـدراما  وديبا(طاهر أبو فاشا 

  )مرصى
  22/12/1908 مولده   -
  13/5/1989 وفاته  -

  )اذاعى مرصى(طاهر ابو زيد 
  4/1922 /25 مولده   -

  )صحفى مرصىاديب و(طاهر الطناحى 
  14/4/1967 وفاته  -

  الطب
يوم الطبيب ىف (إنشاء مدرسة الطب ىف مرص  -

  18/3/1828) مرص
ب ىف مرص   مهنة الط" تعاطي"صدور الئحة  -

13/6/1891  
  1/7/1934ل أشعة سينية لجسم برشى كامل أو -
  27/3/1953إكتشاف تطعيم شلل األطفال   -
أول عملية لزراعة قلب إنسان تجرى ىف  -

 بالواليات املتحدة مستشفى هيوستون
  6/4/1969األمريكية 

  
  
  
  

زراعة منشط ذرى ألول مرة ىف قلب إنسان  -
  27/4/1970يس ىف بار) تنشيط رضبات القلبل(

) بأسرتاليا(مولد أول طفل أنأبيب ىف العامل  -
10/4/1984  

  )مدينة ليبية(طربق 
  22/1/1914  القوات الربيطانية تحتل طربق -
بقيادة روميل تدخل طربق  القوات األملانية -

  20/1/1942الليبية 
األملانية تدخل مدينة طربق القوات  -

21/6/1942  
  )مدينة ليبية(طرابلس 

 لجيش االيطاىل يبدا غزو ليبيا والعلم االيطاىلا -
  22/9/1911 اكتوبر 20يرفع فوق طرابلس ىف 

بسويرسا تعهدت الحكومة " اورش"توقيع صلح  -
العثامنية مبوجب املعاهدة بسحب جيوشها 

  15/10/1912من طرابلس الغرب وبرقه  
إحتالل طرابلس عىل يد قوات الحلفاء   -

23/1/1943  
  طرابلس بني مرص ولبيبا والسودانإعالن ميثاق - 

 وقعة الرؤساء الثالثة جامل عبد النارص(
  27/12/1969) وجعفر منريى ومعمر القذاىف

إعالن دستور إتحاد الجمهوريات العربية ىف  -
 - األسد- السادات(طرابلس بتوقيع الرؤساء 

  20/8/1971) القذايف
ليبيا والسودان توقعان ميثاق التكامل ىف  -

  3/3/1990طرابلس 
  الطرق

ألف دوالر  50الكونجرس األمريىك يخصص  -
 إلنشاء طريق رسيع بني الواليات

26/3/1930  

الطرق  طارق
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  البحرين–العمل ىف جرس املحبة السعودية  -
27/2/1983  

  28/8/1989 إفتتاح خط برى بني مرص والكويت -
  )مدينة اوزبكستانية(طشقند 

إنعقاد املؤمتر العاملى ىف طشقند من اجل  -
دة املسلمني وتضامنهم من اجل السلم وح

 وضد االعتداءات اإلستعامرية
6/10/1970  

   فرنسا-طالب 
 بداية اإلضطرابات بني الطلبة بباريس -
6/5/1968  

  )ملك اردىن(طالل بن عبدالعزيز 
  8/7/1972  عاما 63 وفاته  عن -

  )ملك اردىن (الـلـهطالل بن عبد 
  6/9/1951تتويجه ملكا عىل عرش االدرن   -

 اقتصـادى (طلعت حرب
وســـــــــــياىس مرصى 

 مـنومؤسس مجموعة 
 الرشكــات واملؤسســات

  )والبنوك القومية
 )25/11/ 1867-13 
/8/ 1941 (  

  25/11/1867 مولده   -
  . مؤسس بنك مرص ومجموعة رشكاته -
يعترب من أعالم االقتصاد يف العرص الحديث يف  -

مرص فقام بتأسيس بنك مرص والتي ساهمت 
ء العديد من الرشكات التي تحمل اسم يف إنشا

مرص مثل رشكة مرص للغزل والنسيج ومرص 
للطريان ومرص للتامني ومرص للسياحة 

  .واستديو مرص وغريها
  
  
  

 مبنطقة 1867 نوفمرب 25ولد طلعت حرب يف  -
قرص الشوق يف حي الجاملية ويف رحاب 
ًمسجد الحسني، وكان والده موظفا مبصلحة 

ومية، وينتمي إىل السكك الحديدية الحك
عائلة حرب بناحية ميت أبو عيل من قرى 
منيا القمح مبحافظة الرشقية، كام كانت 
والدته تنتسب إىل عائلة صقر لقرية تابعة 

  ً.ملنيا القمح أيضا
حفظ طلعت حرب القرآن يف طفولته ثم  -

  .التحق مبدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة
 يف والتحق مبدرسة الحقوق الخديوية -

 وحصل عىل شهادة مدرسة 1885أغسطس 
  .1889الحقوق يف 

استقبل يف شبابه الباكر الثورة العرابية ضد  -
الخديوي وضد اإلنجليز الذين احتلوا مرص يف 

، وقد ساعد هذا عىل تأجيج الحس 1882
الوطني داخل طلعت حرب مثل كل الشباب 

ًليشتغل مرتجام . املرصي يف ذلك الوقت
وهي الجهة " بالدائرة السنية "بالقسم القضايئ

  .التي كانت تدير األمالك الخديوية الخاصة
ًثم أصبح رئيسا إلدارة املحاسبات ثم مديرا  -

ملكتب املنازعات خلفا للزعيم الوطني محمد 
 ثم تدرج يف السلك 1891فريد وذلك يف عام 

  ًالوظيفي حتى أصبح مديرا لقلم القضايا
أنجب . مبكرةتزوج يف سن  :حياته الشخصية -

هن فاطمة وعائشة وخديجة  أربع بنات
  وهدى

 قدم طلعت 1911 عام ىف  :ىفكره االقتصاد - 
حرب رؤيته الفكرية واجتهاداته النظرية عن 
كيفية إحداث ثورته الثقافية وذلك من خالل 

عالج مرص االقتصادي وإنشاء بنك "كتابه 
 قدم طلعت حرب 1912يف عام ". للمرصيني

وذلك لتفنيد دعاوي " لسويسقناة ا"كتابه 
إنجلرتا وفرنسا لتمديد عقد احتكار القناة ملدة 

   سنة التي تنتهي 99 سنة أخرى بعد الـ 40
  

طلعت حرب  طشقند
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 وقد نجحت حملة طلعت يف 1968يف عام 
القضاء عىل هذا املخطط االستعامري يف 

  .مهده
للفالحني ) بشكل واع(كان طلعت حرب مياال  -

 الدائرة والغالبة ويدافع عنهم فعند تصفية
السنية سعى إىل بيع األرايض إىل الفالحني 

بعد أن أعلن طلعت حرب . الذين يزرعونها
عن فكرته يف رضورة إنشاء بنك للمرصيني 

 للنظر يف 1911انعقد املؤمتر الوطني عام 
مشكالت مرص االجتامعية وقرر املجتمعون 
تنفيذ فكرة حرب يف إنشاء بنك مرص وقد 

نك بسبب الحرب تعطلت عملية إنشاء الب
  .العاملية األوىل

عندما انتهت الحرب دون أن تحصل مرص عىل  -
 بقيادة 1919استقاللها السيايس انفجرت ثورة 

سعد زغلول وأثناء الثورة دعا طلعت حرب 
أبناء مرص إىل الكفاح ضد سيطرة األجانب 
االقتصادية عىل املقدرات املرصية وتعود 

حرب يف فكرة إنشاء بنك مرص وينجح طلعت 
 حيث تم االحتفال 1920إنشاء البنك عام 

 يف دار 1920 مايو 7بتأسيسه مساء الجمعة 
  .األوبرا السلطانية املرصية

كان طلعت حرب شخصية شديدة الحيوية  -
ًوالديناميكية ينهض مبكرا ويبدأ العمل يف 
السادسة صباحا ويصدر التعليامت إىل رجاله 

 15وظل يعمل ملدة خمس سنوات ملدة 
وقد استفاد . ساعة يوميا وبدون مقابل

ًطلعت حرب كثريا عندما ارتبط يف بداية 
حياته بعالقة وثيقة مع عمر باشا سلطان مام 
أكسبه الكثري من الخربات االقتصادية 
واإلدارية ويف اتصاله بالحركة الوطنية أيام 

  .الخديوي عباس حلمي الثاين
 يف كان ينظر إىل املال كخدمة عامة يساعد -

  الحفاظ عىل الرثوة الوطنية وتصنيع البالد، 
  

وقد أكد ذلك يف خطبة افتتاح بنك مرص حيث 
ذهب إىل أنه ليس بنكا تجاريا حيث إن 
مهمته األساسية هي إدخال التصنيع إىل مرص 
وتشجيع التجارة، وقبل أن ينشئ بنك مرص 
أنشأ مع صديقه فؤاد الحجازي محال للبقالة 

 التجارة ورغم حتى يشجع املرصيني عىل
أنتقادات املحيطني به إال أن التجربة نجحت 
وشجعت الكثريين عىل خوض مجال التجارة 
وقد تنازل بعد ذلك عن املحل لبعض 

  .املرصيني
يعترب بنك مرص هو نقطة البداية ملرحلة  - 

اإلصالح االقتصادي وخطوة عيل طريق الحرية 
رأى طلعت حرب أن . من االستعامر اإلنجليزي

بيل لتحرير اقتصاد مرص هو إنشاء بنك الس
يف املؤمتر املرصي  مرصي برءوس أموال مرصية

األول انتهز محمد طلعت حرب باشا اجتامع 
أعيان البالد وكربائها وعرضت لجنة املؤمتر فكرة 
إنشاء بنك مرصي وقرر املؤمتر باإلجامع وجوب 
إنشاء بنك مرصي برؤوس أموال مرصية، كام 

طلعت حرب باشا للسفر إىل قرر اختيار محمد 
أوروبا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل 
 دراسة كافية عن املصارف الوطنية وأسلوب
عملها يف الدول األوربية، فلام صدر كتاب 
محمد طلعت حرب باشا بعد هذا، آمن كل 
مرصي بالفكرة التي يدعوا لها وإىل تنفيذها، 

 4 لكن الحرب العاملية األوىل التي أعلنت يف
 : وقفت بالفكرة حيث هي1914أغسطس سنه 

كلامت يف كتاب، وانتهت الحرب قبيل نهاية 
 وشبت الثورة املرصية يف سنه 1918سنه 
، فكان انطالقها الطلقة األوىل يف وجوب 1919

إنشاء البنك حتى يتحقق استقالل الوطن 
ًاالقتصادي، ليكون عضدا وسندا لالستقالل  ً

  حرب باشا يدعوا  وعاد محمد طلعت .السيايس
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ملرشوعه أو لفكرته عند بعض املسئولني 
فحاولت سلطات االحتالل معه كل األساليب 
للتشكيك يف قيمة املرشوع وىف عدم أهلية 

 .املرصيني للقيام مبثل هذه املشاريع املالية
 أقنع محمد طلعت حرب باشا مائة وستة -

غيورين باالكتتاب وعرشين من املرصيني ال
إلنشاء البنك، وبلغ ما اكتتبوا به مثانون ألف 
جنيه، متثل عرشين ألف لهم، أي أنهم جعلوا 
مثن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكرب 
مساهم هو عبد العظيم املرصي بك من 

 وىف .أعيان مغاغة، فقد أشرتى ألف سهم
 نرشت الوقائع 1920 ابريل سنه 13الثالثاء 

يف الجريدة الرسمية للدولة مرسوم املرصية 
بنك "تأسيس رشكة مساهمة مرصية تسمى 

 كان قد تم قبل ذلك عقد تأسيس ."مرص
الرشكة بني مثانية من املائة والستة والعرشون 
ًمساهام جميعهم مرصيون، وحرر بصفه 

 أي بعد سنة - 1920 مارس سنه 8عرفيه يف 
 3 ثم سجل يف -عىل نشوب الثورة املرصية 

 أي بعد أقل من شهر وهؤالء الثامنية -يل إبر
أحمد مدحت يكن باشا، يوسف أصالن : هم

قطاوي باشا، محمد طلعت بك، عبد العظيم 
املرصي بك، الدكتور فؤاد سلطان، عبد الحميد 
السيوىف أفندي، اسكندر مسيحه أفندي، 
عباس بسيوىن الخطيب أفندي، واملذكورون 

 .لون األديان الثالثةميث
د الرشكة االبتدايئ، عىل أن الغرض من  نص عق- 

إنشاء البنك هو القيام بجميع أعامل البنوك، من 
خصم وتسليف عىل البضائع واملستندات 
واألوراق املالية والكامبيو والعمولة، وقبول 
األمانات والودائع، وفتح الحسابات 

، وبيع ورشاء السندات واألوراق واالعتامدات
دار السندات، وغري ذلك املالية، واالشرتاك يف إص

 .مام يدخل يف أعامل البنوك بال قيد أو تحديد
  

  
 

وأنه يجوز زيادة رأس املال بقرار من الجمعية  -
العمومية للمساهمني، عىل أن يقوم بإدارة 
الرشكة أو البنك مجلس إدارة مكون من 
تسعة أعضاء عىل األقل ومن خمسة عرش 

 .عموميةًعضوا عىل األكرث تنتخبهم الجمعية ال
استثناء من هذه القاعدة عني أعضاء مجلس 

أحمد مدحت يكن باشا، : اإلدارة األول من
يوسف أصالن قطاوى باشا، محمد محمد 
طلعت حرب باشا بك، عبد العظيم املرصي 
بك، الدكتور فؤاد سلطان، عيل ماهر بك، 
يوسف شيكوريل بك، عبد الحميد السيوىف 

 .يأفندي، عباس بسيوىن الخطيب أفند
انتخب املجلس أحمد مدحت يكن باشا 
ًرئيسا، ومحمد محمد طلعت حرب باشا بك 
ًنائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وظل شاغالً  ً ً

 .1939كرسيه كذلك إىل سنه 
اشرتط العقد أن ميلك عضو مجلس اإلدارة  -

ًمائتني وخمسني سهام عىل األقل، وال يجوز له 
ون الترصف فيها طول مدة عضويته، وأن ال يك

ًعضوا بالجمعية العمومية من ميلك أقل من 
 مايو 7خمسة أسهم، ويف مساء يوم الجمعة 

 ·، احتفل بتأسيس البنك1920سنة 
تأسس بنك مرص حول املحاور الرئيسية 

 :اآلتية
إنشاء بنك مرصي برأسامل مرصي وإدارة  -

 .مرصية وكوادر مرصية ولغة تعامل عربية
من االستثامر تحويل تنموي لالقتصاد الوطني  -

الزراعي إىل االستثامر الصناعي وإثبات 
 .القدرات العقلية لإلنسان املرصي

حيث تأكد ملحمد طلعت حرب باشا نظريته  - 
يف إن فشل املحاوالت الصناعية ال يرجع 
بحال من األحوال إىل نقص إمكانيات البلد أو 
إىل طبيعتها الزراعية، وبدأت تتبلور لديه 

ة تأسيس قطاع صناعي الرؤية حول إمكاني
  تنبثق منه قنوات صحية توجه فيها مدخرات 
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املرصيني بتجميعها يف بنك وطني مرصي 
ليخلق بهذا الوعي الصناعي املفقود، ومن 
ناحية أخرى الوعي االدخاري واالستثامري 
بدالً من عادة االكتناز املتخلفة وبذلك 
تبلورت أهداف تأسيس بنك مرص ليصبح 
همزة الوصل بني أفراد الشعب وشتى 

طاعات االقتصادية بالبلد فوجود قطاع الق
صناعي يعترب أسايس ورئييس إلتاحة الفرصة 
للقطاعات املساعدة ومنها النقل والتجارة 

 . يك تزاول إنتاجها يف كفاية أكربواملال
اتبع محمد طلعت حرب باشا سياسة  -

تخطيطية من الطراز األول مبنية أساسا عىل 
الذي أسسه إميانه بأهمية الكيان االقتصادي 

يف القيام بدور البنك القابض الذي يؤسس 
مجموعة من الرشكات املستقلة التي تدور يف 
فلكه فرتفعه والقطاعات االقتصادية األخرى 
ًتدريجيا نتيجة التفاعل الطبيعي بينها جميعا  ً
وأدت سياسته الرشيدة إىل الكثري من 
التطورات التي شوهدت يف االقتصاد الوطني 

مرتبطة إىل حد كبري بنشاط بنك والتي كانت 
مرص ورشكاته أو كانت متثل نتيجة من 

  :نتائجه
 قامئة املرشوعات التي ساهم فيها بالرتتيب

  :ىالزمن
 ساهم يف تأسيس النادي االهىل :1907 -

  جنيه 100  ىاملرص
  جنيه80.000بنك مرص، رأس مال : 1920  -
مال  رشكة مرص للطباعة، رأس: 1922  -

  جنيه5.000
رشكة مرص لصناعة الورق، رأس مال : 1923 -

  جنيه30.000
 رشكة مرص لحلج القطن، رأس مال: 1923 -

   جنيه30.000
  
  
  
 

استديو (رشكة مرص لصناعة السينام : 1925 -
  جنيه15.000، رأس مال )مرص

الرشكة املرصية العقارية، رأس مال : 1926 -
  جنيه116.000

مليون  5بنك مرص الفرنيس رأس مال : 1926 -
 جنيه

 رشكة مرص للغزل والنسيج، رأس مال : 1927 -
 جنيه 300.000

رشكة مرص ملصايد االسامك، رأس مال : 1927 -
  جنيه20.000

 رشكة مرص لغزل الحرير، رأس مال : 1927 -
 جنيه 10.000

 45.000رأسامل  رشكة مرص للكتان،: 1927 -
  نيهج

بنك مرص سوريا، رأس مال مليون : 1929 -
 ىورلرية س

 رشكة مرص للنقل والشحن، رأس مال : 1930 -
 جنيه 160.000

رشكة املصنوعات املرصية، رأس مال : 1932 -
 جنيه  5.000

 رشكة مرص للطريان، رأس مال: 1932 -
  جنيه40.000

 رشكة مرص للسياحة، رأس مال: 1934 -
  جنيه7.000

 رشكة املرصيون للجلود والدباغة: 1934 -
لمناجم واملحاجر، رأس رشكة مرص ل: 1935 -

  جنيه40.000 مال 
رشكة مرص لصناعة وتكرير البرتول، : 1937 -

  جنيه30.000 رأس مال 
بالتعاون مع (رشكة مرص للصباغة : 1938 -

  جنيه250.000، رأس مال )برادفورد
رشكة مرص للمستحرضات الطبية : 1940 -

   جنيه10.000والتجميل، رأس مال 

طلعت حرب
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حياته الفكرية بالكتابة يف  بدأ : انتاجه االدىب-
تاريخ دول "وقام باصدار كتاب , الصحف

، والتي صدرت طبعته األوىل "العرب واإلسالم
، ثم 1905، وطبعته الثانية عام 1897عام 

كتاب كلمة حق عن اإلسالم والدولة العثامنية، 
، وهو 1899أما كتابه الثالث فقد أصدره عام 

لذي كتبه وا" تربية املرأة والحجاب"بعنوان 
ًمنتقدا فيه رأي " تحرير املرأة"ًردا عىل كتاب 

فصل "قاسم أمني، كام له كتاب بعنوان 
أصدره يف عام " الخطاب يف املرأة والحجاب

ً، ردا عىل الكتاب الثاين لقاسم أمني 1901
  ".املرأة الجديدة"

 صورة متثال طلعت حرب وسط ميدان : تكرميه-
 1980ام الذي يحمل اسمه وسط القاهرةيف ع

ويف الذكري الستني لتأسيس بنك مرص تم 
تكريم اسم طلعت حرب حيث قام الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات منح طلعت 
حرب قالدة النيل العظمى تكرميا ملجهوداته 

 ىالعظيمة يف االقتصاد املرص
تم إطالق اسم طلعت حرب عيل أهم وأشهر  -

" ميدان طلعت حرب"امليادين بوسط القاهرة 
والذي يقع عيل تقاطع شارع طلعت حرب 
وقرص النيل ومحمد صربي أبو علم ومحمد 

 .بسيوين
. وله شارع أيضا بوسط القاهرة يحمل اسمه -

مركز طلعت "يوجد مركز ثقايف يحمل اسمه 
وله ميدان اخر باسمه يف  -". حرب الثقايف

واطلق . مدينة الزقازيق مبحافظة الرشقية
 .رس الحكوميةاسمه عيل العديد من املدا

وقامت مصلحة الربيد باصدار طابع بريد  -
  تخليدا لذكراه

 عاما بعد أن ترك 74 عن عمر يناهز  وفاته - 
عالمات اقتصادية واجتامعية واضحة 

  نعاه. وبصامت ال تنىس يف تاريخ مرص
  

  
  

 العديد من الشعراء بقصائد رثاء مثل عباس 
العقاد واحسان عبد القدوس وصالح جودت 

  13/8/1941    .ليل جربانوجربان خ
  )معاهدة(طنجة 

عقد معاهدة طنجة بني فرنسا واملغرب   -
10/9/1844  

  )شيخ مرصى(طنطاوى الجوهرى 
  12/1/1940 وفاته  -

  )قرية فلسطينية(الطنطورة 
جنود إرسائيل تقتل مئات الفلسطينني ىف قرية  -

  13/5/1948الطنطورة جنوىب حيفا    
 عميـد األدب(طه حسـني 

   )رىبالع
)14/11/1889-

28/10/1973(  
  14/11/1889 مولده   -
 نوفمرب 14 ولد ىف 1889 -

ىف عزبة الكيلو عىل مسافة كيلو مرت من 
الب يعمل موظفا ىف  مغاغة محافظة املنيا،

  .كة السكر ونشأ نشأة ريفية فقريةرش
  . أصابه الرمد وكف برصه1895 -
 انتقل إىل القاهرة مع أخيه املرحوم 1902 -

بعد أن لشيخ أحمد حسني ليدرس يف األزهر ا
   ... واستمع اىل السري الشعبيةاتم حفظ القرآن،

 التحق بالجامعة املرصية القدمية ىف او 1908 -
وبدأ يتعلم اللغة الفرنسية ىف القسم  نشاتها،

الدكتوراه  الفرنىس بالجامعة، ويحرض رسالة
  ".ذكرى أىب العالء"

ىف " ىب العالءذكرى أ" نوقشت رسالته 1914 - 
ومنح درجة الدكتوراه بتقدير جيد   مايو،15

، 1915ونرشت رسالته ىف العام التاىل . جدا
  واعتربت فاتحة مرحلة جديدة ىف تاريخ دراسا
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وىف نوفمرب  .العرص الحديث األدب العرىب ىف
 . أوفدته الجامعة ىف بعثة اىل فرنسا1914

وتحت إرشاف العامل االجتامعى اميل 
الفلسفة "دوركاهايم اعد رسالة عن 

  ".جتامعية عند ابن خلدوناال
 اغسطس تزوج من الفتاة الفرنسية 9 ىف 1917 -

سوزان التى كانت تدرس معه وتعاونه ىف 
  .القراءة والكتابة

الفلسفة االجتامعية " نوقشت رسالته 1918 -
  ".عند ابن خلدون

 عاد ىف اكتوبر اىل مرص أستاذ للتاريخ 1919 -
 القديم بالجامعة املرصية، مسلحا مبنهج

علمى للتجديد عىل اساس القديم، متخذا من 
  .الشك الديكارىت سبيال اىل اليقني

 عني أستاذ للتاريخ العرىب بكلية االداب، 1925 -
بعد ان غدت الجامعة املرصية االهلية او 

  .الشعبية تابعة للحكومة
 وتجدد تعينه ، عني عميدا لكلية االداب1928 -

  .1930ىف 
املقدم ضد طه حسني  حفظ التحقيق ىف البالغ -

 بكتابه الشعر الجاهىل
30/3/1927  

 أحيل اىل التقاعد النه رفض ان متنح 1932 -
كلية االداب الدكتوراه الفخرية لعدد من 
. السياسيني حفاظا عىل إستقالل الجامعة

وبفقده عامدة كلية االداب أطلقت عليه 
  "عميد االدب العرىب"الصحافة 

لية ىل عامدة كوتو  عاد اىل الجامعة،1934 -
  .1939 اىل 1936االداب ىف عام 

 انتدب مراقبا عاما للثقافة بوزارة 1939 -
  .املعارف

 انتدب مديرا لجامعة االسكندرية عند 1942 -
  .تاسيسها

  "الكاتب املرصى"  راس تحرير مجلة1946 -
  

  . جائزة الدولة لالدب1949 -
يناير اختري وزيرا للمعارف ىف  13 ىف 1950 -

واثناء توليه الوزارة قام  .رة الوفديةالوزا
وىف مقدمتها  ، الهامة ىف التعليمباصالحاته

وتغذية  ،ر مجانية التعليم الثانوى والفنىتقري
وتوحيد نظام  التالميذ عىل نفقة الدولة،

التعليم ىف املرحلة االولية ىف مدارس 
  .االبيتدائية، وفتح آالف الفصول الجديدة

ظهور (ه حسني  عرض أول فيلم قصة لط-
  9/4/1951 )اإلسالم

الدولة التقديرية ىف   حصل عىل جائزة1959 -
  .اآلداب

 ىف اول ابريل أصبح رئيسا لتحرير 1960 -
  "الجمهورية"جريدة 

 حصل عىل قالدة النيل الكربى وهى 1965 -
ويهدى للملوك ورؤساء  ارفع وسام ىف الدولة،

  .الجمهوريات
 الدب العرىب، وفاة الدكتور طه حسني عميد ا-

ىف  .وخرجت الجنازة من جامعة القاهرة
31/10/1973 
28/10/1973  

زه  تسلمت ارسته باسمه جائزة االمم املتحدة النجا- 
  10/12/1973. ىف ميدان الحقوق االنسانية

 احتفلت وزارة الثقافة وكلية االداب 1989 -
كام .بجامعة القاهرة بالذكرى املئوية مليالده

اسبة جامعة املنيا املرصية احتفلت بهذه املن
  .وجامعة بوردو الفرنسية

 اكتوبر احتفل املركز القومى 26 ىف 1993 -
) متحف طه حسني رامتان(للفنون التشكيلية 

بالذكرى العرشين عىل رحيله ىف املرسح 
الصغري بدار االوبرا املرصية بالتعاون مع 

  .املركز الثقاىف القومى

طه حسني  طه حسني
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  :لفاتهمؤ
كتب الدكتور طه حسني مايزيد عىل خمسون  -

 ،ة واالدبوالتاريخ وفلسفة الرتبيةكتابا ىف القص
وترجم كثري من مؤلفاته اىل اللغات االجنبية 

  :وفيام يىل حرص لها
  1915  مطبعة الواعظ،- . ذكرى اىب العالء-
لجامعة من أشهر الكتاب  قصص متثيلية -

  1924 ،ية املطبعة التجار- .الفرنسيني
ترجمة التى قام  (1925 فلسفة ابن خلدون، -

 عنان لرسالة الدكتوراه الـلـهبها  محمد عبد
  )1917 التى قدمها اىل السوريني،

 صحف مختارة من الشعر التمثيىل عند -
  .اليونان

  1925 ، مطبعة الهالل- . قادة الفكر-
  1925 ، املطبعة التجارية-.  حديث االربعاء-
  1926 ،تبدار الك - . هىل ىف الشعر الجا-
  1933  دار املعارف،-  . ىف الصيف-
ترجم الجزء االول  ، دار املعارف- .جزء3 االيام -

   اىل االنجليزية والفرنسية والعربية والروسية
  1933 ، مطبعة االعتامد- . حافظ وشوقى-
 ، املطبعة الرحامنية- . عىل هامش السرية-

1933  
 ترجم اىل 1934 ،ف دار املعار-.  دعاء الكروان-

  الفرنسية
  1935 ، املطبعة الرحامنية- . من بعيد-
 ترجم اىل 1935 ، دار املعارف-.  اوديب-

  الفرنسية
 : دمشق- . الحياة االدبية ىف جزيرة العرب-

  1935 ،مكتب النرش العرىب
  1935 ، دار املعارف- . مع اىب العالء ىف سجنه-
 ،وى مطبعة الصا-  . من حديث الشعر والنرث-

1936  
 .باالشرتاك مع توفيق الحكيم(سحور  القرص امل-

  1937 ، دار النرش الحديث-
  
  

  1937  لجنة التاليف والنرش،-.  مع املتنبى-
 1938 ، دار املعارف- . مستقبل الثقافة ىف مرص-

  ترجم اىل االنجليزية
  1942 ، دار املعارف-  . لحظات-
  1943 ، دار املعارف- . صوت باريس-
  1943 ،رف دار املعا-. شهر زاد احالم -
 ترجم اىل 1944 ، دار املعارف-  . شجرة البؤس-

  الفرنسية
  1945 ، دار املعارف-  . جنة الشوك-
  1945 دار املعارف، - . فصول ىف االدب والنقد-
  1945 ، دار املعارف- . صوت اىب العالء-
 در -  .الجزء االول من الفتنة الكربى: ن عثام-

  1947 ،املعارف
  1948 ،عارف دار امل- .رحلة الربيع -
  1948 ، دار املعارف- . املعذبون ىف االرض-
دار العلم :  بريوت- . مرآة الضمري الحديث-

  1949، للماليني
سلسلة ( - .1950،  دار املعارف- . الوعد الحق-

 ترجم اىل الفرنسية )أقرأ
  1950  مطابع جريد املرصى،- . جنة الحيوان-
  1951 ،دار املعارف - . الحب الضائع-
  1952  القاهرة،- . من هناك-
  1952 ، دار املعارف-  . ألوان-
  1952 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . بني بني-

 دار - .الجزء الثاىن من الفتنة الكربى: عىل وبنوه
   ترجم اىل الفارسية واالردية1953 املعارف،

تحقيق طه /  رشح لزوم ما اليلزم الىب العالء -
  1955 ، دار املعارف- .حسني

 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . خصام ونقد-
1955  

نيطه حس  طه حسني



 

 342

  

)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . نقد واصالح-
1956  

 الرشكة العربية للطباعة -  . من ادبنا املعارص-
  1958 ،والنرش

  1959 ، دار املعارف- . مرآة االسالم-
 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . من لغو الصيف-

1959  
دار العلم :  بريوت-  .غرىب من ادب التمثيل ال-

  1959 ،للماليني
  1959 ،دار العلم للماليني:  بريوت-  . احاديث- 
 دار - .ابو بكر وعمر الخطاب:  الشيخان-

  1960 ،املعارف
 الكتاب - . من لغو الصيف اىل جد الشتاء-

  1961الفىض، 
 1965 ،دار العلم للماليني:  بريوت-  . خواطر- 
  1967 ، للمالينيدار العلم:  بريوت-  . كلامت-
  1975 ، دار املعارف- . ما وراء النهر-
 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . تقليد وتجديد-

1978  
 ،دار العلم للماليني:  بريوت- . كتب ومؤلفون-

1980  
 رشكة املطبوعات، : بريوت- . من الشاطى االخر-

1990  
  :ترجامته

 - .اك مع محمد رمضانباالشرت/  جول سيمون -
  اجزاء 4: 1921- 1920 ،ريدةمطبعة الج

 مطبعة - .تاليف ارسطو/  نظام االثنيني -
  ترجمه عن اليونانية 1921 الهالل،

 – .تاليف جوستاف لوبون/ وح الرتبية  ر-
  ترجمه عن الفرنسية1921 الهالل، مطبعة

  1924  القاهرة،- . قصص متثيلية-
 املطبعة - .راسنيتاليف جان /  اندرو ماك -

  1935 االمريية،
  

 ،مرسحيات الكرتا: تمثيىل اليوناىن من االدب ال-
تاليف /اياس، انتيجونا، اوديب ملكا 

 ، لجنة التاليف والرتجمة والنرش- .سوفوكليس
1939  

 ، الكاتب املرصى- . زاديج أو القدر لفولتري-
1947  

  من ابطال االساطري اليونانية : اندريه جيد-
  1947 ، الكاتب املرصى- .كليس أوديب سوفو-

  )فنان تشكيىل مرصى(طه حسني 
  14/2/1929 مولده   -

  )حالة (طوارئ
أعلن املشري محمد حسني طنطاوى رئيس  -

املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية إلغاء 
  25/1/2012حالة الطوارىء ىف مرص 

  )مدينة فلسطينية(طولكرم 
ادثة  عقب حالفلسطينية1936إشتعلت ثورة  -

  15/4/1936 نابلس   -عىل طريق طولكرم
ًإرسائيل تقصف كنيسة املهد وتفجر مسجدا  -

 ىف طولكرم وشارون يعلن أن حصار الكنيسة
ًمستمرا حتى يستسلم من بداخلها 

8/4/2002  
 )حاكم مرصى(طومانباى 

  12/10/1516) هـ922 رمضان 14توليه مرص  -
ألول يهزم السلطان سليم ا(موقعة الريدانية  -

  23/1/1517)     جيش طومانباى
) ـصــحفى بريـطــاىن(طومـســون، ـلــورد روى 

)Thomson(  
 5/6/1894 مولده   -

  الطيارون االمريكيون
 عاما يعرب األطلنطى 11صبى أمريىك عمره  -

  14/7/1988بالطائرة 
 

الطيارون  طه حسني
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 ظ

  )قاعدة امريكية بالسعودية(الظهران 
الواليات املتحدة تنسحب من قاعدة الظهران  -

  3/4/1963باململكة العربية السعودية   
نفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية إ -

 وإصابة 23مقتل (لسعودية بابالخرب بالظهران 
 25/6/1996  )مريكياأ 385

  )فيلم سينامىئ(ظهور االسالم 
ظهور (عرض أول فيلم قصة لطه حسني  -

  9/4/1951) اإلسالم
 

  

ظهور  الظهران
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 ع

  )موسيقية مرصية(عائشة صربى 
  24/8/1915 مولدها -

 كاتبـة( )بنـت الشـاطى(عائشة عبـد الـرحمن 
  )مرصية واستاذة الدراسات اإلسالمية

 6/11/1913 مولده   -
  1/12/1998)  عاما85عن عمر يناهز( وفاتها - 

  )ممثل مرصى(عادل أدهم 
  8/2/1996 وفاته   -

  )ديب مرصىأ(عادل الغضبان 
  11/11/1905 مولده   -
  11/12/1972 وفاته   -

  )أديب فلسطيني(عادل زعيرت 
  21/11/1957 وفاته   -

  )معلق ورياىض مرصى(عادل رشيف 
  25/6/1992 وفاته   -

ـصـحفى مرصى وـمـدير ـعـام (ـعـادل عفيـفـى 
  )االعالنات مبؤسسة االهرام

  29/10/1996 عاما   55 وفاته عن عمر يناهز -
  )مطرب مرصى(ون مأعادل م

  25/4/1992 وفاته   -
  )موسيقار لبناىن(عاىص الرحباىن 

  21/6/1996 وفاته   -
  )مخرج سينامىئ مرصى(عاطف الطيب 

  26/12/1947 مولده   -
  23/6/1995 وفاته   -
  
  
  
  
  
  

  )مخرج سينامىئ مرصى(عاطف سامل 
  23/7/1927 مولده   -
  30/7/2002 وفاته   -

ورئيس مجلس سياىس مرصى (عاطف صدقى 
  )الوزراء سابقا

  21/8/1930 مولده   -
 تشكيل وزارة ىف مرص برئاسة عاطف صدقى -

  9/11/1986عىل لطفى   . بعد استقالة د
  25/2/2005 وفاته   -

الـوزراء رئـيس سياىس مرصى و(عاطف عبيد 
  )األسبق

  14/4/1932 مولده   -
ء  عاطف عبيد رئيسا ملجلس الوزرا. تعيني د-

  10/10/1999ر كامل الجنزورى خلفا للدكتو
عاطف عبيد وتكليف .  إستقالة وزارة د-

أحمد نظيف وزير . الرئيس حسنى مبارك د
تصاالت بتشكيل الوزارة ىف املعلومات واال

  9/7/2004مرص 
  )استاذ فلسفة مرصى(عاطف العراقى 

  15/11/1935 مولده   -
  29/2/2012 وفاته   -

  العامل العرىب
إيطاليا والواليات املتحدة  إنجلرتا وفرنسا و-

األمريكية واليابان يعلنون فصل الدول 
  30/1/1919العربية عن تركيا  

 انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى -
  23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني   

العامل  عائشة



 

 350

  

)الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 اجتامع عبدالنارص مع ملوك ورؤساء دول -
  1/9/1969املواجهة  

   روسيا– عالقات -العامل العرىب 
تحاد السوفيتى يدعو دول الرشق األوسط  اإل-

إىل نبذ اإلختالفات ويتعهد بعدم التدخل ىف 
  12/2/1957شئونها الداخلية 

 الوالـيـات املتـحـدة - عالـقـات -الـعـامل الـعـرىب 
  األمريكية

وزراء النفط العرىب باألغلبية رفع   قرر مؤمتر-
الحظر العرىب عن شحنات النفط إىل الواليات 

  13/2/1974كية املتحدة األمري
 الدول العربية املصدرة للبرتول تنهى حظرها -

البرتوىل ضد الواليات املتحدة األمريكية ىف 
 13/3/1974)  13/3/1986 طربلس مؤمتر

  )شاعر مرصى(عامر بحريى 
  3/9/1912 مولده   -
  20/5/1988 وفاته   -

  )خديوى مرصى(عباس حلمى األول 
 أحمد ابن( بدء والية عباس حلمى األول -

عىل مرص     ) طوسون باشا ابن محمد عىل باشا
10/11/1848  

 اغتيال عباس حلمى األول واىل مرص وتوىل -
  13/7/1854محمد سعيد باشا  

 إنتهاء والية عباس حلمى األول عىل مرص -
  13/7/1854)    بإغتياله ىف قرصه ىف بنها(

  )خديوى مرصى(عباس حلمى الثاىن 
ى الثاىن االبن االكرب  مولد الخديو عباس حلم-

الذى توىل العرش (سامعيل لتوفيق بن ا
1892 ( 14/7/1874  

  
  
  

 إفتتاح الخديوى عباس حلمى الثاىن ملتحف -
  14/1/1890آلثار املرصى ىف رساى الجيزة ا

 وفاة الخديوى توفيق ابن إسامعيل وتوىل -
ثاىن حكم مرص الخديوى عباس حلمى ال

7/1/1892  
عباس حلمى الثاىن ملرص  بدء حكم الخديوى -

8/1/1892  
 صدور قانون تطوير األزهر ىف عهد الخليفة -

 1/7/1896عباس حلمى الثاىن    
 وضع الخديو عباس حلمى الثاىن حجر األساس -

لدار االنتكخانة املرصية ىف موقعه الحاىل 
  1/4/1897مبيدان التحرير 

 افتتاح الخديو عباس حلمى الثاىن متحف -
  15/11/1902)    االنتكخانة(ية االثار املرص

 عزل االنجليز الخديو عباس حلمى الثاىن عن -
  19/9/1914حكم مرص    

 وفاة خديوى مرص األسبق عباس حلمى الثاىن -
  21/12/1944)   ىف منفاه باالستانة(

  )فنان ومصور مرصى(عباس شهدى 
  11/7/1918 مولده   -

  )عامل اجتامع مرصى(عباس عامر 
  15/12/1980 وفاته   -

  )ممثل مرصى(عباس فارس 
  14/2/1978 وفاته   -

  )مجاهد جزائرى(عباس فرحات 
  24/10/1899 مولده   -
 فرنسا تطلق رساح الزعيم الجزائرى عباس -

 فرحات
16/3/1946  

عباس  العامل
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جبهة ( تاليف أول حكومة لجمهورية الجزائر -
 التحرير الجزائرية تشكل أول حكومة ىف املنفى

عباس بالقاهرة برئاسة 
  19/9/1958) فرحات

  )مخرج مرصى(عباس كامل 
 وفاة املخرج املرصى عباس -

 كامل
25/12/1985  

أديب وصحفى وشاعر (عباس محمود العقاد 
  )1964 -1889)  (ومفكر مرصى

 28/6/1889 مولده   -
 - ھ 1306 شوال 29 ولد العقاد يف أسوان يف -

ومن . ، ألم من أصول كردية1889 يونيو 28
حايب خالد بن الوليد الذين سكنو ذرية الص

محمد أغا  وجده ألمه هو. كردستان العراق
الرشيف ويعزى نسبه إىل النبي محمد صىل 

 عليه وسلم يف بعض املراجع بينام الـلـه
يعزوه أحد املراجع إىل العباس بن 

وتخرج من املدرسة االبتدائية . عبداملطلب
  1903سنة 

 وعبد  أسس بالتعاون مع إبراهيم املازىن-
، وكانت "مدرسة الديوان"الرحمن شكرى 

هذه املدرسة من أنصار التجديد يف الشعر 
. والخروج به عن القالب التقليدى العتيق

عمل العقاد مبصنع للحرير يف مدينة دمياط، 
وعمل بالسكك الحديدية ألنه مل ينل من 
التعليم حظا وافرا حيث حصل عىل الشهادة 

الوقت نفسه كان االبتدائية فقط، لكنه يف 
مولعا بالقراءة يف مختلف املجاالت، وقد أنفق 
معظم نقوده عىل رشاء الكتب، والتحق بعمل 
كتاىب مبحافظة قنا، ثم نقل إىل محافظة 

  الرشقية

 لو صدق العقاد يف صنوف العلم مرة فهو -
صادق ألف مرة إذا ما كان املوضوع املثار 

العقاد ًخاصا باللغة العربية وآدابها لقد كتب
  .1950 و1916تسعة دواوين بني 

وكان " العلم" نظم العقاد نشيد 1934 يف عام -
 وقتها يكتب يف البالغ

 للعال والفدا......قد رفعنا العلم
 يف عنان السامء

 حى مهد الهدى......حي أرض الهرم
 حي أم البقاء

 وعىل إثر هذا النشيد اجتمع طائفة من كبار -
اموا له حفل تكريم أدباء مرص ومفكريها وأق

يف مرسح حديقة األزبكية، حرضها جمهور 
كبري من األعالم والوزراء، وكان يف مقدمة 
املتكلمني الدكتور طه حسني فألقى خطبة 

تسألونني ملاذا أومن بالعقاد يف «: قال فيها
الشعر الحديث وأومن به وحده، وجوايب 
يسري جدا، ملاذا؟ ألنني أجد عند العقاد ماال 

ألين حني أسمع ... عند غريه من الشعراءأجده 
شعر العقاد أو حني أخلوا إىل شعر العقاد 

وحني . فإمنا أسمع نفيس وأخلو إىل نفيس
اسمع شعر العقاد إمنا اسمع الحياة املرصية 

تقبل الرائع لألدب العريب الحديثة وأتبني املس
ثم يشيد بقصائده وال سيام قصيدة » الحديث

ول إنه مل يقرأ مثلها ترجمة شيطان التي يق
ثم . لشاعر يف أوروبا القدمية وأوربا الحديثة

ضعوا لواء الشعر يف يد « : قال يف النهاية
العقاد وقولوا لألدباء والشعراء أرسعوا 

  »واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه
فهو مل «: من قول جابر عصفور عن العقاد -

بأن يكن من شعراء الوجدان الذين يؤمنون 
  بل هو واحد... الشعر تدفق تلقايئ لالنفعاالت

   

عباس  عباس
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من األدباء الذين يفكرون فيام يكتبون، وقبل 
فيض "أن يكتبوه، ولذلك كانت كتاباته األدبية 

وكانت قصائده عمال عقالنيا صارما "... العقول
يف بنائها الذي يكبح الوجدان وال يطلق 
رساحه ليفيض عىل اللغة بال ضابط أو إحكام، 
وكانت صفة الفيلسوف فيه ممتزجة بصفة 
الشاعر، فهو مبدع يفكر حني ينفعل، ويجعل 
انفعاله موضوعا لفكره، وهو يشعر بفكره 
ويجعل من شعره ميدانا للتأمل والتفكري يف 

  ».الحياة واألحياء
 ويقول زيك نجيب محمود يف وصف شعر -

إن شعر العقاد هو البرص املوحي إىل «: العقاد
والحسد املحرك لقوة الخيال، البصرية، 

واملحدود الذي ينتهي إىل الال محدود، هذا 
هو شعر العقاد وهو الشعر العظيم كائنا من 

من حيث الشكل، شعر العقاد ... كان كاتبه
يشء إىل فن العامرة والنحت، فالقصيدة  أقرب

الكربى من قصائده أقرب إىل هرم الجيزة أو 
جدول املاء، معبدالكرنك منها إىل الزهرة أو 

وتلك صفة الفن املرصي الخالدة، فلو عرفت 
أن مرص قد متيزت يف عامل الفن طوال عصور 
التاريخ بالنحت والعامرة عرفت أن يف شعر 
العقاد الصلب القوي املتني جانبا يتصل اتصاال 

  »مبارشا بجذور الفن األصيل يف مرص 
  :مؤلفاته

 1936منذ تعطلت جريدة الضياء يف 
األكرب   مديرا سياسيا انرصف جهدهوكان فيها

إىل التأليف والتحرير يف املجالت فكانت 
 كتابا 75فيها  أخصب فرتة إنتاجا فقد ألف

هذا .  كتاب ونيف ألفها100من أصل نحو 
تزيد مام ميأل مئات   ألف مقال أو15عدا نحو 

  .الكتب األخرى
  

 مؤلفات العقاد مؤرخة
خالصة  أصدرت دار الهالل للعقاد أول كتبه •

 )1912 (اليومية
 )1913 (واإلنسان الثاين والشذور •
 )1914(ساعات بني الكتب  •
) 1916 (يقظة الصباح خرج أول دواوينه •

قصائد عديدة  وقد احتوى الديوان عىل
وهي » فينوس عىل جثة أدونيس«منها 

الشاعر » مرتجمة عن شكسبري وقصيدة
خامرويه «و» العقاب الهرم«و» األعمى

لقصيدة  ترجمة«و»  أخرثاء«و» وحارسه
 .للشاعر االسكتلندي برنز» الوداع

 )1917(ديوان وهج الظهرية  •
 )1921(ديوان أشباح األصيل  •
يف النقد واألدب، باالشرتاك مع  الديوان •

املازين، وقد خصص لنقد  إبراهيم عبدالقادر
أعالم الجيل األديب السابق عليهام مثل 

 )1921(واملنفلوطي والرافعي  شوقي
، )1928(يف القرن العرشين  املطلقالحكم  •

امتحنت بالحكم  كانت مرص يف ذلك الوقت
الدكتاتوري، وكان موسوليني قد ظهر يف 

هذا وحمل فيه عىل  إيطاليا، فألف كتابه
هذا الحكم االستبدادي حملة شعواء وأبان 

 اليد القوية يف مرص كتابه ثم أصدر. فساده
)1928( 

 )1928(ديوان أشجان الليل  •
 )1929(ل، مجمع األحياء الفصو •
 )1933(ديوان هدية الكروان  •
 )1936(سعد زغلول  •
ديوان عابر سبيل، شعراء مرص وبيانهم يف  •

الجيل املايض، إضافة عىل ساعات بني 
 )1937(الكتب وإعادة طبعه 

بعد خروجه من السجن ببضعة أعوام كتب  •
  عدة " حياة السجن"يف " كل يشء"ملجلة 

  

عباس  عباس
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يف عامل   بعنوانمقاالت جمعها يف كتاب
 )1937 (السدود والقيود

، سلسلة مقاالت بعنوان )1938 (سارة •
كتبها ملجلة الدنيا " مواقف يف الحب"

الصادرة عن دار الهالل، والتي جمعها فيام 
 .بعد يف هذا الكتاب

 )1939(رجعة أيب العالء  •
 )1940(هتلر يف امليزان، النازية واألديان  •
 )1941(عبقرية محمد، عبقرية عمر  •
ديوان وحي األربعني وديوان أعاصري مغرب  •

)1942( 
الصديقة بنت الصديق، دراسة عن عمر بن  •

 )1943(أيب ربيعة 
 ابن الرومي حياته من شعره

عمرو بن العاص، دراسة أدبية عن جميل  •
 )1944(وبثينة 

هذه الشجرة، الحسني بن عيل، بالل بن  •
رباح، داعي السامء، عبقرية خالد بن 

نسيس باكون، عرائس وشياطني، الوليد، فر
 )1945(يف بيتي 

ابن سينا، أثر العرب يف الحضارة األوربية  •
)1946( 

 )1947(، الفلسفة القرآنية الـلـه •
 )1948(غاندي، عقائد املفكرين  •
 )1949(عبقرية اإلمام  •
ديوان بعد األعاصري، برناردشو، فالسفة  •

 )1950(الحكم، عبقرية الصديق 
م، رضب اإلسكندرية يف الدميقراطية يف اإلسال •

 يولية، محمد عيل جناح، سن ياتسن، 11
 )1952(بني الكتب والناس 

عبقرية املسيح، إبراهيم أبو األنبياء، أبو  •
 )1953(نواس 

يف عثامن بن عفان، ألوان من القصة القصرية  •
 األدب األمرييك، اإلسالم يف القرن العرشين

)1954( 
واإلنسانية، طوالع البعثة املحمدية، الشيوعية  •

 )1955(الصهيونية العاملية، إبليس 
معاوية يف امليزان، جحا الضاحك املضحك،  •

 )1956(الشيوعية والوجودية 
بنجامني فرانكلني، اإلسالم واالستعامر، ال  •

 شيوعية وال استعامر، حقائق اإلسالم وأباطيل
 )1957(خصومه 

 )1958(التعريف بشكسبري  •
، املرأة يف القرن العرشين، ما كان وسيكون •

 )1959(القرآن، عبد الرحمن الكواكبي 
الثقافة العربية أسبق من الثقافة اليونانية  •

 )1960(والعربية، شاعر أندليس وجائزة عاملية 
اإلنسان يف القرآن، الشيخ محمد عبده  •

)1961( 
 )1962(التفكري فريضة إسالمية  •
 )1963(أشتات مجتمعات يف اللغة واألدب  •
 )1964(ملية جوائز األدب العا •

ُ ترجمت بعض كتبه إىل اللغات األخرى، فرتجم - ُ
ُونقلت إىل الفارسية، " الـلـه"كتابه املعروف 

 عبقرية محمد وعبقرية اإلمام عيل، وأبو
كام الشهداء إىل الفارسية، واألردية، واملالوية، 

 ُترجمت بعض كتبه إىل األملانية والفرنسية
بية وأطلقت كلية اللغة العر. والروسية

باألزهر اسم العقاد عىل إحدى قاعات 
 . محارضاتها

 وسمى باسمه أحد أشهر شوارع القاهرة وهو -
  .شارع عباس العقاد الذي يقع يف مدينة نرص

 كام أنتج مسلسل بعنوان العمالق يحيك قصة -
  حياة العقاد وكان من بطولة محمود مرىس

  12/3/1964وفاته ومل يتزوج حتى وفاته ىف  -

عباس  عباس
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  )سياىس لبناىن(موسوى عباس 
  26/10/1958 مولده    -
  16/2/1992 إغتياله    -

  )مقرئ مرصى(عبد الباسط عبدالصمد 
  1927/   / مولده     -
  30/11/1988 وفاته   -

  )متهم ليبى(عبد الباسط املقراحى 
 أصدرت املحكمة األسكتلندية حكام ىف قضية -

لوكريىب يقىض بسجن الليبى عبدالباسط 
األمني  ى بالسجن مدى الحياة وبراءةاملقراح

  31/1/2001فحيمة بتهمة تفجري الطائرة     
كاتب مرصى والخبـري ىف (عبد التواب يوسف 

  )ثقافة الطفل
  1/10/1928 مولده   -

اقتصــادى ســياىس (عبــد الجليــل العمــرى 
  )مرصى

  19/12/1996 وفاته   -
  )عامل مرصى(عبد الحافظ حلمى محمد 

  7/4/1926 مولده   -
  )ملك مغرىب(عبد الحفيظ 

 سلطان املغرب عبد الحفيظ يتخىل عن العرش -
  11/8/1912بضغط من فرنسا ألبن أخيه يوسف 

  )سياىس مرصى(عبد الحكيم عامر 
  11/12/1919 مولده    -
  14/9/1967 انتحاره    -

  )مرصىمطرب فنان (عبد الحليم حافظ 
  21/6/1929 مولده   -
  30/3/1977 وفاته   -
  
  
  
  
  

  )شيخ االزهر(عبد الحليم محمود 
  12/5/1910 مولده   -
  17/10/1978 وفاته   -

مفكراسالمى وعامل نبـات (عبد الحليم منترص 
  )مرصى

  2/9/1908 مولده   -
  26/5/1992 وفاته   -

  )عامل آثار مرصى(عبد الحليم نور الدين 
  1/7/1943 مولده   -

  )موسيقار مرصى(عبد الحليم نويرة 
  30/1/1985 وفاته   -

  )سلطان ترىك(عبد الحميد 
 السلطان عبد الحميد يصدر قانون الخط -

الهاميوين، الذى ينظم إصالح دور العبادة غري 
اإلمرباطورية العثامنية     اإلسالمية ىف انحاء

5/2/1856  
  )سياىس جزائرى(عبد الحميد االبراهيمى 

 حكومة جديدة ىف الجزائر برئاسة عبدالحميد -
  22/1/1984ى   اإلبراهيم

  )قانوىن مرصى(عبد الحميد بدوى 
  4/12/1965 وفاته   -

عامل اسالمى جزائرى (عبد الحميد بن باديس 
  )ومؤسسة جمعية العلامء املسلمني بالجزائر

  16/2/1940 وفاته   -
  )سلطان ترىك(عبد الحميد الثاىن 

 عزل السلطان العثامىن مراد الخامس وتولية -
  8/1876 /31الثاىنالسلطان عبد الحميد 

عبد الحميد  عباس
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 سلطان تركيا عبد الحميد الثاىن يرضخ لجمعية -
)    1878اإلتحاد والرتقى ويعيد العمل بدستور  

23/7/1908 
  21/8/1908لوس السلطان عبد الحميد الثاىن  يوم ج- 
  10/2/1918 وفاته   -

أديـب اسـالمى (عبد الحميد جـوده السـحار 
  )مرصى

  25/4/1913 مولده   -
  22/1/1974  وفاته  -

  )شاعر مرصى(عبد الحميد الديب 
  30/4/1943 وفاته   -

  )أديب ومؤرخ مرصى(عبد الحميد العبادى 
  21/3/1892 مولده   -
  3/8/1956 وفاته   -

  )صحفى مرصى(عبد الحميد رسايا 
  1922/   / مولده     -
  18/7/1989 وفاته   -

  )أديب شعبى مرصى(عبد الحميد يونس 
  4/2/1910 مولده   -
  13/9/1988 وفاته   -

إذاعى رائـد مرصى وأول (عبد الحميد يونس 
  )مدير للتلفزيون العرىب

  30/4/1916 مولده   -
  13/9/1984 وفاته   -

  )كاتب وسيناريست مرصى(عبد الحى أديب 
  22/12/1928 مولده   -
  10/6/2007 وفاته   -
  
  
  
  
  
  

سـياىس مرصى ورـئـيس (عبـد الخـالق ثـروت 
  ) األسبقالوزراء املرصى

  1873/   / مولده     -
  22/9/1928 وفاته   -

  عبد الخالق حسونه
  انظر  
ـــد الـخـــالق      ـــد عـب محـم

  حسونه
  )مهندس رى مرصى(عبد الخالق الشناوى 

  24/11/1999 وفاته   -
استاذ جامعى مرصى (عبد الرازق عبد الفتاح 

 عضو املجمع -و رئيس جامعة حلوان األسبق
  )العلمى املرصى

  20/6/1919  مولده  -
  )شاعر مرصى(عبد الرحمن األبنودى 

  11/4/1938 مولده   -
 )رئيس مينى(عبد الرحمن األرياىن 

 إنقالب ىف اليمن الشامىل بقيادة العقيد -
إبراهيم الحمداىن ضد الرئيس عبد الرحمن 

  13/6/1974األرياىن 
  14/3/1998 وفاته   -

 )فيلسوف مرصى(عبد الرحمن بدوى 
  4/2/1917 مولده   -
  25/7/2002 وفاته     -

 -1979) (شـيخ االزهـر(عبد الـرحمن بيصـار 
1982(  

  20/10/1910 مولده   -
  8/3/1982 وفاته     -

  )شيخ االزهر(عبد الرحمن تاج 
  12/4/1975عاما    97 وفاته   عن -

عبد الرحمن  عبد الحميد
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سياىس ماليزى ورئيس (، تنكو عبد الرحمن
  )وزراء ماليزيا

  8/2/1903 مولده   -
  )مؤرخ عرىب( الجربىت عبد الرحمن

  1756/  / مولده     -
 خروج املؤرخ الجربىت من داره وبدء يرصد -

ماتفعله الحملة الفرنسية عىل مرصمن هدم 
املباىن وتشيد طرق حديثة ىف قلب العاصمة 
ًتستهدف اغراضا حربية تحت ستار اغراض 

  5/12/1798عمرانية    
  18/6/1822 وفاته   -

  )أديب وشاعر مرصى(عبد الرحمن الخميىس 
  13/11/1920 مولده   -
  )  ىف موسكو ( وفاته   -
1/4/1987  

ـى  ـرحمن الرافـع ـد اـل عـب
 )مؤرخ مرصى(
)8/ 2 /1889- 3/12 /

1966(  
  8/2/1889 مولده -
 هو مؤرخ مرصى، عني -

بدراسة أدوار الحركة القومية يف تاريخ مرص 
 مجلد يؤرخ 15من أشهر أعامله هو . الحديث

اخر القرن الثامن عرش وأوائل فيها منذ أو
تخرج الرافعي . التاسع عرش حتى خمسينياته

  .م1908من مدرسة الحقوق الخديوية سنة 
 ينتمي عبد الرحمن الرافعي إىل أرسة : أرسته-

كرمية ترجع بأصولها إىل الخليفة العادل عمر بن 
 عنه، وقد هاجر أجداده الـلـهرىض  الخطاب 

   يف السنوات األقربون من الشام إىل مرص
  

  
  

األوىل من حكم محمد عيل، واشتغل معظم 
  .أفراد هذه األرسة بالعلم والقضاء

 وسط هذا الجو ولد عبد الرحمن الرافعي يف -
حي الخليفة بالقاهرة ونشأ يف كنف والده 
الشيخ عبد اللطيف بن مصطفى بن عبد 
القادر الرافعي الذي كان يعمل يف سلك الفتيا 

عبد الرحمن . جه يف األزهروالقضاء بعد تخر
الرافعي الثالث بني إخوة أربعة أشقاء، ملع 
منهم أمني الرافعي أحد نوابغ الصحفيني يف 
ًالثلث األول من القرن العرشين، وتويف شابا 

م بعد حياة مليئة مبواقف الثبات 1927سنة 
  .والصمود والوقوف إىل الحق مهام كان الثمن

دارس الحكومية، تلقى تعليمه يف امل:  تعليمه-
حيث دخل مدرسة الزقازيق االبتدائية سنة 

م، فمدرسة القربية االبتدائية بالقاهرة، 1895
م 1898ثم مدرسة رأس التني االبتدائية سنة 

عندما انتقل والده إىل اإلسكندرية حيث عمل 
ًمفتيا للمدينة، ويف هذه املدينة أمىض 
الرافعي سني الدراسة حتى أنهى املرحلة 

  .م1904نوية سنة الثا
انتقلت األرسة إىل القاهرة والتحق الرافعي _ 

مبدرسة الحقوق، وكانت الحركة الوطنية 
تشهد منوا واضحا عىل يد مصطفى كامل، 
فتأثر بأفكارها، فانضم إىل الحزب الوطني 

م أنهى الرافعي 1908مبجرد إنشائه، ويف سنة 
  .دراسة الحقوق

العامل العريب  هو أول من دعا يف مرص و: أفكاره- 
لتطوير الزراعة وتنمية ) حركة تعاونية(إىل 

الريف ورفع مستوي الحياة الريفية كرشط 
للنهوض االقتصادي والتقدم االجتامعي وتدعيم 
أسس االستقالل السيايس وأول من دعا إيل ربط 
الريف بحركة التصنيع وبنظام التعليم العام يف 
 منظومة متكاملة تستهدف تنمية شاملة

  غني عنها وكذلك حامية االستقالل الوطني ال
   

عبد الرحمن  عبد الرحمن
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وكان الرافعي قد بدأ نشاطه السيايس عام 
 حيث انضم إىل الحزب الوطني بزعامة 1907

  .مصطفى كامل
 مل يستمر عمله :عمله بالصحافة واملحاماة -

بالصحافة طويالً فعاد إىل املحاماة، وشارك 
أحد زمالئه يف فتح مكتب للمحاماة بالزقازيق 

ًم، ثم افتتحا مكتبا آخر مبدينة 1910 سنة
ًاملنصورة، وظل مقيام باملنصورة حتى سنة 

  .م حني استقر به املقام بالقاهرة1932
 يف أثناء إقامته باملنصورة شغل أوقات فراغه -

حقوق "بالتأليف، فأخرج كتابه األول املسمى 
م وكان هدف الرافعي 1912سنة " الشعب

باحث يف حقوق الت"من تأليفه عىل حد قوله 
الشعب والنظريات الدستورية ونظام 
الحكومات الصالحة، وكيف تصل األمم إىل 

، ثم "اسرتداد حقوقها، وكيف تضمن متتعها بها
نقابات "م بكتابه الثاين 1914أعقبه سنة 

بهدف تنشيط الحركة " التعاون الزراعية
ومل يكتف بذلك بل أسس . التعاونية يف مرص

 من أصدقائه م مع مجموعة1919سنة 
جمعية لنرش جمعيات التعاون الزراعية يف 

  .قرى الدقهلية مساعدة للفالح املطحون
م شارك فيها الرافعي 1919 عندما شبت ثورة -

بجهد كبري تجاوز حدود املنصورة وتعداها إىل 
القاهرة، ومل يتوقف عند العمل السيايس 
املناهض لالحتالل بل تخطى ذلك إىل الجهاد 

يذكر مصطفى أمني أن الرافعي كان . بالسالح
عضوا مهام يف الجهاز الرسي للثورة، وإن مل 
يذكر ذلك الرافعي يف مذكراته، وليس فيام 
يقوله مصطفى أمني عن الرافعي غرابة يف 
اشرتاكه يف املجلس األعىل لالغتياالت؛ ألن 
  الرافعي نادى يف أول مقالة له نرشت باللواء 

  
  

الرسية والعلنية بوجوب تكوين الجمعيات 
لحامية الشعور الوطني من العبث والتبدد، 
ودعا إىل استخدام القوة التي تجرب االحتالل 

  عىل مغادرة البالد
 اشرتك ىف أول انتخابات : عمله السياىس-

م، حيث رشح 1923أجريت حسب دستور 
نفسه يف انتخابات مجلس النواب عن دائرة 

الوفد، مركز املنصورة، وفاز أمام مرشح حزب 
وشكل مع من قدر لهم الفوز من أعضاء 
الحزب الوطني املعارضة يف مجلس النواب، 
وتوىل رئاسة املعارضة مبجلس النواب عىل 

  هدي مبادئ الحزب الوطنى
 غري أن هذا املجلس مل تطل به حياة بعد -

استقالة سعد زغلول من رئاسة الحكومة، ثم 
عاد الرافعي إىل املجلس مرة أخرى بعد 

م، ومل 1925نتخابات التي أجريت يف سنة اال
 من 23يكد املجلس الجديد يجتمع يف يوم 

ُم حتى حّل يف اليوم نفسه، 1925مارس 
وظلت الحياة النيابية معطلة بعد هذا الحل 

 أشهر، حتى اجتمع املجلس النيايب من 8نحو 
  .م1925 من نوفمرب 21تلقاء نفسه يف 

نيابية قرابة  وظل الرافعي بعيدا عن الحياة ال-
ً عاما، عاد بعدها نائبا يف مجلس الشيوخ 14 ً

بالتزكية، وبقي فيه حتى انتهت عضويته به 
  .م1951سنة 

 خالل هذه الفرتة توىل وزارة التموين يف -
  .م1949حكومة حسني رسي االئتالفية سنة 

م أفرط الرافعي يف حسن 1952 بعد قيام ثورة -
ه وأواله الظن بالنظام الجديد الذي قربه من

عنايته فأرشكه يف إعداد الدستور الذي فكر يف 
م، كام تم تعيينه نقيبا 1953إخراجه سنة 
  م بعد قرار الحكومة بحل 1954للمحامني سنة 

  

عبد الرحمن  عبد الرحمن
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نقابة املحامني التي اجتمعت جمعيتها العمومية 
م، وقررت مطالبة حكومة 1954 من مارس 26يف 

اسة الثورة بعودة الجيش إىل ثكناته وترك السي
ًللسياسيني، ولقي الرافعي انتقادا شديدا لقبوله  ً

  .منصب النقيب والتصاقه بالسلطة
 مل ينس الرافعي يف كل أدواره السياسية التي -

مر بها أنه صاحب قلم وفكر؛ فمأل أعمدة 
الصحف مبقاالته التي توضح موقفه من كثري 
من القضايا املطروحة، وكانت قضية االحتالل 

ا التي تعرض لها، وكان يدعو من أهم القضاي
  .علنا إىل استخدام القوة يف مقاومة املحتل

 وعدها أعظم الحوادث 1919 اشرتك ىف ثورة -
شأنا يف تاريخ مرص الحديث وأبعدها أثرا يف 
حياة البالد السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
وهاجم أسلوب املفاوضات مع املحتل 

قوات   وجوداإلنجليزي، وأنه ال استقالل مع
أجنبية عىل أرض مرص، ونادى باملقاومة وعارض 

 التي أبرمتها الحكومة املرصية 1936معاهدة 
مع إنجلرتا، وقال بأنها تسجل الحامية الربيطانية 
عىل مرص وتقرر االحتالل وتجعله مرشوعا، فضال 
عن أنها تضع عىل عاتق مرص من التكاليف 

ا الحربية واألعباء املالية لتحقيق أغراض إنجلرت
ما تنوء به مواردها، ورفض أن تدخل مرص 
الحرب العاملية الثانية وأن تحتفظ بجيشها 
وقواها املالية واملعنوية للدفاع عن استقاللها 

  .وكيانها ومصالحها القومية
 شغلت قضية وحدة وادي النيل فكره، وكان -

يرى أن السودان جزء من مرص وأنها بالنسبة 
 أو قنا، وأن قضية لها مثل اإلسكندرية

السودان أجدر من مسألة فلسطني بجهودنا، 
وأن مرص شغلت عن قضية السودان الحيوية 
بقضية فلسطني وهو ما استغلته السياسة 
االستعامرية لتنفيذ برامجها االنفصالية عن 

 . السودان
 
 
 

 نال الرافعي تقدير حكومة ثورة يوليو -
د واحرتامها، واعترب اللواء محمد نجيب قائ

الثورة كتب الرافعي األساس للحركة التي 
  . قام بها الجيش وأنها ذخرية وطنية لألمة

م جائزة 1961 وقد منحته الدولة سنة -
  .الدولة التقديرية يف العلوم االجتامعى

  : مؤلفاته-
  )1912(حقوق الشعب  •
 )1914(نقابات التعاون الزراعية  •
 )1922(الجمعيات الوطنية  •
ة وتطور نظام تاريخ الحركة الوطني •

 جزءان )..1929(الحكم يف مرص 
 )1930(عرص محمد عيل  •
 جزءان).. 1932(عرص إسامعيل  •
 )1937(الثورة العرابية واالحتالل اإلنجليزي  •
مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية  •

)1939( 
محمد فريد رمز اإلخالص والتضحية  •

)1939( 
مرص والسودان يف أوائل عهد االحتالل  •

)1942( 
 جزءان).. 1946 (1919ة ثورة سن •
 - 1947(يف أعقاب الثورة املرصية  •

 ثالثة أجزاء)... 1951
 )1957(م 1952 يوليو 23مقدمات ثورة  •
 )1957 (1952 يوليو 23ثورة  •
 مذكرايت •
 أحمد عرايب الزعيم الثائر •
 شعراء الوطنية •
 ًأربعة عرش عاما يف الربملان •

  3/12/1966وفاته ىف   _ 
  )أديب مرصى(عبد الرحمن الرشقاوى 

 10/11/1920 مولده   -
  9/11/1987 وفاته   -

عبد الرحمن  عبد الرحمن
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  )شاعر مرصى(عبد الرحمن شكرى 
  12/10/1866 مولده   -
  15/12/1958 وفاته   -

ـهبندر ـرحمن الـش ـد اـل ـب  (عـب ـياىس وطبـي ـس
  )سورى

  7/7/1940 اغتياله      -
أديـب مرصى ومـدير (عبد الـرحمن صـدقى 

  )األوبرا املرصية
  3/3/1897 مولده   -
  1973 وفاته مارس -

ـزام  ـرحمن ـع ـد اـل ـة(عـب ـام لجامـع  أول أـمـني ـع
  )الدول العربية

  1/8/1893 مولده   -
  4/6/1976 وفاته   -

طيــار مرصى وأحــد (عبــد الــرحمن عنــان 
  )باط األحرارالض

  11/2/2000 وفاته   -
سـكرتري ) (سياىس مرصى(عبد الرحمن فهمى 

  )1919الوفد 
  30/3/1870 مولده  -
  30/7/1946 وفاته   -

  )مخرج مرصى(عبد الرحيم الزرقاىن 
  1/11/1983 وفاته   -

  )شاعر مرصى(عبد الرحيم منصور 
  28/7/1984 وفاته   -

  )قانوىن مرصى(عبد الرزاق السنهورى 
 11/8/1895 مولده   -
 
 
 
 
 
  

 اإلعتداء عىل الدكتور عبد الرزاق السنهورى -
ثورة (رئيس مجلس الدولة ىف مكتبه ملعارضة 

 )يوليو23
29/6/1954  

  21/7/1971 وفاته   -
ـسـياىس مرصى ووزـيـر (عـبـد اـلـرزاق ـصـدقى 

  )الزراعة املرصى األسبق
  18/5/1908 مولده   -
  23/12/2001 وفاته   -

سياىس مرصى ووزير (املجيد عبد الرزاق عبد 
  )التخطيط األسبق

  9/3/1994 وفاته   -
  )مفكر اسالمى مرصى(عبد الرزاق نوفل 

  8/2/1917 مولده   -
  12/5/1984 وفاته   -

 )سياىس مرصى(عبد الرؤوف الريدى 
  2/7/1932 مولده   -

  )شاعر مرصى(عبد السالم امني 
  11/2/2001 وفاته   -

  )تشكيىل مرصىفنان (عبد السالم الرشيف 
  2/5/1910 مولده   -
  26/11/1996 وفاته   -

  )رئيس عراقى(عبد السالم عارف 
  26/3/1921 مولده  -
اإلطاحة بحكم عبد ( عيد الثورة ىف العراق -

وبدء حكم عبد السالم عارف    ) الكريم قاسم
8/2/1963  

  14/2/1963ًتخابه رئيسا لجمهورية العراق  إن-

عبد السالم  عبد الرحمن
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عبدالسالم عارف الرئيس  اجتامع عبدالنارص ب-
العراقى وأحمد بن بيال الرئيس الجزائرى 

  8/9/1964باالسكندرية     
  14/4/1966 مرصعه ىف حادث طائرة    -

 )فنان مرصى(عبد السالم محمد 
  27/6/1992 وفاته   -

ـد  ـميع عـب ـد الـس ــهعـب ـاتري  (الــل ـام كارـك رـس
  )مرصى

  1917/   / مولده     -
  5/1/1986 وفاته   -

  )مفكر اسالمى مرصى(الصبور شاهني عبد 
  18/3/1929 مولده   -

سياىس مرصى ورئيس (عبد العاطى الشافعى 
ـيس  ـابقا ورـئ ـاهرة ـس ـئناف الـق ـة اإلـس محكـم

  )جمعية حامة النيل
  24/2/1932 مولده   -

  )سياىس مرصى(عبد العال حلمى 
 وفاته كأحد زعامء الثورة العرابية ىف املنفى -

  19/3/1891سريالنكا 
-1932) (ملك سعودى(د العزيز ال سعود عب

1953 (  
  24/11/1880 مولده   -
  15/1/1902يدخل عىل رأس قواته إىل الرياض  - 
 قوات عبد العزيز آل سعود تستوىل عىل مكة -

املكرمة وتستوىل عىل املدينة املنورة بعد ذلك 
  16/10/1924بعدة اسابيع 

 امللك عبد العزيز ال سعود يدخل املدينة -
  5/12/1925نورة امل

 امللك عبد العزيز آل سعود يتوىل حكم الحجاز -
8/1/1926 

 
 
 

 زيارة امللك عبد العزيز آل سعود إىل مرص -
10/1/1946  

  9/11/1953) وتوىل امللك سعود العرش(فاته  و- 
  )أديب مرصى(عبد العزيز األهواىن 

  17/3/1980 وفاته   -
  )كاتب مرصى(عبد العزيز البرشى 

  1886 /   / مولده    -
  25/3/1943 وفاته   -

العربيـة مفتـى اململكـة ( عبد العزيز بن بـاز
  )السعودية

  11/1912/ 22 مولده   -
  13/5/1999 وفاته   -

 )رئيس جزائرى(عبد العزيز بوتفليقة 
  2/3/1937 مولده   -
  16/4/1999ً إنتخابه رئيسا للجزائر     -

ـســياىس وـصــحفى (عـبــد العزـيــز ـجــاويش 
  )مرصى

 - مصطفى كامل(ر جريدة اللواء برئاسة  صدو-
  2/1/1900)    عبدالعزيز جاويش

 وصل الزعيم محمد فريد إىل اآلستانة بعد -
 هروبه من مرص حيث إستقبله الشيخ عبدالعزيز

  31/3/1912جاويش والطلبة املرصيون 
 وفاته  أحد أقطاب الحزب الوطنى املرصى -

ل اللواء بعد وفاة مصطفى كام ورئيس تحرير
25/1/1929  

سـياىس مرصى ورئـيس (عبد العزيز حجـازى 
  )الوزراء االسبق

  2/1/1923 مولده   -
  25/9/1974 يؤلف الوزارة ىف مرص      -

عبد العزيز  عبد السالم
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محامى مرصى ومحامى (عبد العزيز الشوربجى 
  )الحريات ونقيب املحامني املرصيني سابقا

  7/2/1982 وفاته   -
  )سياىس مينى(عبد العزيز عبد الغنى 

 جديدة ىف اليمن الشاملية يراسها عبد  حكومة-
  12/11/1983العزيز عبد الغنى     

  )سياىس مرصى(عبد العزيز فهمى 
 ذهب سعد زغلول إىل دار املندوب السامى -

هو ) سري ريجالند ونجت(الربيطاىن ىف مرص 
وطلبوا  وعبد العزيز فهمى وعىل شعراوى

السامح لهم بالسفر إىل باريس ليعرضوا 
 مؤمتر فرساى ويطلب اإلعرتاف القضية عىل

 13/2/1918بحق مرص ىف اإلستقالل      
  21/3/1951) 1919أحد زعامء ثورة ( وفاته - 

دكتور مرصى ورائد علم (عبد العزيز القوىص 
  )النفس ىف مرص وأول عميد لكلية الرتبية

  28/4/1992 عاما    86 وفاته   عن -
  )مطرب مرصى(عبد العزيز محمود 

  25/8/1991 وفاته   -
  )مهندس مرصي(عبد العظيم ابو العطا 

  21/11/1981 وفاته   -
  )دكتور مرصى(عبد العظيم أنيس 

  15/7/1923 مولده   -
  )مؤرخ مرصى(عبد العظيم رمضان 

  18/4/1925 مولده   -
عـامل مرصى ورئـيس (عبد العظـيم طنطـاوى 

  )قسم الوراثة بكلية الزراعة
 28/10/1997 وفاته   -
 
 
 
 
  

ـي ـد العـظ ـق عـب ـد الـح ـن (م عـب ـل وملـح ممـث
  )مرصى

  1/1/1910 مولده   -
  30/3/1993 وفاته   -

  )ملحن مرصى(عبد العظيم محمد 
  30/1/2008 وفاته   -

  )فنان تشكيىل مرصى(عبد الغنى ابو العينني 
  15/4/1998 وفاته   -

ـصـحفى وناـقـد فـنـى (عبـد الفـتـاح الـبـارودى 
  )مرصى

  26/3/1996 وفاته   -
 رـئـيس ـصـحفى مرصى (العـظـيم ـحـامدعـبـد 

  ً)تحرير األهرام سابقا
  1950   مولده -
  1973 محرر ومعلق سياىس منذ عام -
  10/3/2011 رئيس لتحرير األهرام من -
  19/3/2012 استقالته وتوىل محمد عبد الهادى - 

دكـتــور وفيلـســوف (عـبــد الغـفــار مـكــاوى 
  )ومرتجم مرصى

  1/1930/ مولده    -
  24/12/2012 وفاته   -

ـسـياىس مرصى ووزـيـر (ح الـجـبىل عـبـد الفـتـا
  )الزراعة

  20/12/1988 وفاته   -
  )أديب مرصى(عبد الفتاح الجمل 

  18/2/1994 وفاته   -
فريق أول قائد عسكرى (عبد الفتاح السيىس 

  )مرصى
  19/11/1954 مولده   -
  1969 تخرج ىف الكلية الحربية -

عبد الفتاح  عبد العزيز
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 قائدا للمنطقة الشاملية ثم مديرا للمخابرات -
  العامة

ًتعيينه قائدا عاما للقوات املسلحة ووزيرا  - ً ً
  12/8/2012للدفاع 

 أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيىس وزير -
الدفاع ىف بيان عقب اجتامع املجلس 

شيخ (العسكرى بعدد من الرموز الدينية 
والوطنية والشباب ) األزهر وبابا األقباط

: خارطة املستقبل) قيادات مترد واإلنقاذ(
دستور، إجراء انتخابات رئاسية تعطيل ال

مبكرة، توىل رئيس املحكمة الدستورية العليا 
  3/7/2013شئون البالد 

 دعا املواطنني للتظاهر والخروج يوم الجمعة -
ً ملنح الجيش تفويضا ضد العنف 26/7/2013

  24/7/2013واإلرهاب 
 خروج الجامهري إىل ميادين مرص تلبية لدعوة -

ويضه بحامية الدولة الفريق أول السيىس وتف
والقضاء عىل اإلرهاب والعنف الذى متارسه 

 أجراس الكنائس –جامعة األخوان املسلمني 
قدر عدد الذين . [تدق مع آذان املغرب
ومبا ] ً مليون شخصا35خرجوا ىف هذا اليوم بـ 

ُوصف بأنه أكرب مظاهرة شعبية، ويعترب 
 واستكامال 2011 يناير 25امتدادا لثورة 

 مطالبة بعزل 30/6/2013لجامهري ىف لخروج ا
  26/7/2013الرئيس محمد مرىس ونظامه 

  )مقرئ مرصي(عبد الفتاح الشعشاعى 
  20/3/1890 مولده   -
  11/11/1962 وفاته   -

  )سياىس مرصى(عبد الفتاح الطويل 
 29/1/1893 مولده   -
 
 
  

ـت  ـاح عناـي ـد الفـت ـد (عـب ـياىس مرصى وأـح ـس
ـال رس ـة ىف اغتـي ـني الثامنـي ـيش املتهـم دار الـج

  )املرصى السري ىل ستاك
  19/12/1986 وفاته   -

  )ممثل مرصى(عبد الفتاح القرصى 
  15/4/1905 مولده   -
  8/3/1964 وفاته   -

  )عازف قانون مرصى(عبد الفتاح منىس 
  16/2/1990 وفاته   -

  )مجاهد فلسطينى(عبد القادر الحسينى 
 نسف شارع بن يهودا بالقدس بأمر من عبد -

لحسينى قائد فرق الجهاد املقدس  االقادر
22/2/1948  

  8/4/1948 إستشهاده       -
  )حكمدار مرصى للسودان(عبد القادر حلمى 

  أنشات الحكومة املرصية وزارة خاصة للسودان- 
ًلإلرشاف عليه باعتباره أرضا مرصية وعينت 
ًعبد القادر حلمى باشا حكمدارعاما لعموم 

  21/2/1882السودان   
  )صحفى مرصى(در حمزة عبد القا

  12/1/1878 مولده   -
  صدور جريدة البالغ بالقاهرة برئاسة عبدالقادر- 

  حمزة
28/1/1923 

  5/6/1941 وفاته   -
 )أديب مرصى(عبد القادر القط 

  10/4/1916 مولده   -
  16/6/2002 وفاته   -

عبد القادر  عبد الفتاح
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 )مجاهد مينى(عبد القوى مكاوى 
  12/8/1995 وفاته   -

  )زعيم مغرىب(عبد الكريم الخطاىب 
 انترصه عىل األسبان ىف معركة أنوال وينجح ىف -

  1/7/1921إقامة دولة جمهورية ىف الريف   
 قيام ثورة عبدالكريم الخطاىب ىف املغرب ضد -

  19/9/1921األسبان 
 12/2/1947 فرنسا تطلق رساحه    -
  6/2/1963 وفاته   -

  )أديب مرصي(عبد الكريم الخطيب 
  3/11/1985 وفاته   -

  )رئيس عراقى(عبد الكريم قاسم 
 ثورة العراق وإعالن الجمهورية وإغتيال امللك -

فيصل ملك العراق ووىل عهده األمري عبد االله 
 )وتوىل عبد الكريم قاسم رئاسة الجمهورية(
14/7/1958  

 عبدالكريم قاسم يقيل عارف من جميع -
  11/9/1958مناصبه ىف العراق   

 ثورة كركوك عىل نظام عبد الكريم قاسم ىف -
  14/7/1959)    أيام3تستمر (العراق 

شخصا بعد هجوم عىل  30 العراق تعدم -
  26/3/1960الرئيس عبدالكريم قاسم   

 يعلن أن الكويت جزء ال يتجزأ من العراق -
24/6/1961  

اإلطاحة بحكم عبد ( عيد الثورة ىف العراق -
دء حكم عبد السالم عارف   وب) الكريم قاسم

8/2/1963  
 9/2/1963 إعدامه   -
 
 
 
 
  

  )سياىس سورى(عبد الكريم النحالوى 
   إنقالب عسكرى ىف سوريا يقوده النحالوى-

28/3/1962  
  )سباح عاملى مرصى(عبد اللطيف ابو هيف 

  30/1/1929 مولده   -
  8/5/2001 فوزه بلقب سباح القرن   -
  4/2008 /21 )  عابر املانش( وفاته -

ــد اللطـيــف البـغــدادى  ـســياىس مرصى (عـب
  )ونائب رئيس الجمهورية سابقا

  20/9/1917 مولده   -
  8/1/1999 وفاته   -

  )مفتى مرصى(عبد اللطيف حمزة 
  16/9/1985 وفاته   -

 )صحفى مرصى(عبد اللطيف النشار 
  26/1/1972 وفاته   -

) صـحفى مرصى (الـلـه أحمد عبد الـلـهعبد 
  )وسميىك ما(

  1919/   / مولده      -
  18/12/1996 وفاته   -

ـــد  ــــهعـب ـــعل الــل  األـش
سياىس مرصى وأسـتاذ يف (

   )القانون الدوىل
  8/4/1945  مولده    -
 أستاذ يف القانون الدويل يف الجامعة األمريكية -

يف القاهرة ومفكر إسالمي وواحد من أبرز 
هو . األكادمييني السياسيني ورجال القانون

توىل . د سابق لوزير خارجية مرصمساع
 منصب سفري، وهو من خرباء اإلسرتاتيجية

  

ـلـهالعبد   عبد القوى
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املتعمقني يف القضية الفلسطينية والرصاع 
  العريب اإلرسائيىل
  :التعليم والتقدير

حاصل عىل دكتوراه الدولة من جامعة باريس  -
  .يف القانون الدويل والعالقات الدولية

العام من حاصل عىل دبلوم القانون الدويل  -
 .أكادميية الهاي للقانون الدويل

حاصل عىل دكتوراه يف العلوم السياسية يف  -
القانون الدويل واملنظامت الدولية من كلية 

 .االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
حاصل عىل ليسانس الحقوق من جامعة  -

 .اإلسكندرية
 .ُمنح وسام رشف امللك فهد -

 :مناصبه ومسؤولياته
أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية  -

املنتدب بحقوق القاهرة وعني شمس 
 .وهندسة القاهرة والجامعة األمريكية

محكم دويل مبركز القاهرة للتحكيم التجاري  -
 .الدويل

مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون  -
 .القانونية الدولية واملعاهدات

ؤمتر مستشار قانوين سابق لدى منظمة امل -
 .اإلسالمي

    أستاذ زائر بعدد من الجامعات األجنبية منها 
 .جامعة نيويورك، ماجنوس يف ليتوانيا

وهو عضو يف الكثري من الجمعيات والهيئات  -
العلمية، املرصية والدولية وعضو املجلس 
األعىل للشئون اإلسالمية ورئيس شعبة 
الدراسات السياسية مبركز بحوث الرشق 

دراسات املستقبلية بجامعة عني األوسط وال
 .شمس

 
 
 
 

، وعمل 1968التحق بالعمل الدبلومايس عام  -
يف بعثات مرص بالبحرين وجدة والرياض 

 .ونيجرييا واليونان
ًعمل سفريا ملرص يف بوروندي ومديرا لإلدارة  -

 .القانونية واملعاهدات بوزارة الخارجية
يسهم يف إعداد تقارير الهيئات الدولية  -

 .أهمها برنامج األمم املتحدة للتنميةو
ًله أكرث من أربعني كتابا يف مجال تخصصه  -

أحدثها كتابه حول قضية الجدار العازل أمام 
 .محكمة العدل الدولية

 يجيد خمس لغات مبا فيها اإلسبانية واإليطالية -
  .واإلنكليزية والفرنسية

ترأس لجنة من الخرباء املستقلني كانت  -
قبة مصداقية حكومة حامس يف مهمتها مرا

تنفيذ توصيات بعثة األمم املتحدة لتقيص 
 الحقائق يف حرب غزة

 يناير أعلن 25 بعد ثورة : حزب مرص الحرة-
مرص "األشعل عن تأسيس حزب سيايس باسم 

  وجدد عزمه الرتشح النتخابات الرئاسة" الحرة
 تعيينه عضوا باملجلس القومى لحقوق اإلنسان -

4/8/2012  
 )زعيم كردى( اوجالن الـلـه عبد

 اليونان وكينيا يسلامن الزعيم الكردى عبد -
  16/2/1996 أوجالن لرتكيا    الـلـه
  )ملك اردىن( األول بن الحسني الـلـهعبد 

 عرش االردن  الـلـه انجلرتا تعلن توىل عبد-
1/9/1921  

 يعلن ضم الضفة الـلـه ملك األردن عبد-
  24/1/1949الغربية إىل األردن 

 )شاعر سعودى( بالخري الـلـهعبد 
  8/12/2002 وفاته   -

الـلـهعبد   الـلـهعبد 
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  )أديب مينى( الربدوىن الـلـهعبد 
  30/8/1999 وفاته   -

  )أديب لبناىن( البستاىن الـلـهعبد 
  16/2/1930 وفاته   -

 )ملك اردىن(  بن طاللالـلـهعبد 
 اغتياله ىف ساحة املسجد االقىص ىف القدس -

  20/7/1951عىل يد شاب فلسطينى   
  )ملك اردىن( الثاىن بن حسني الـلـهعبد 

 30/1/1962 مولده   -
 تتويجه ملكا عىل األردن خلفا للملك حسني  -

9/6/1999  
  )امري الكويت( السامل الصباح الـلـهعبد 

  24/11/1965 وفاته   -
  )رئيس مينى( السالل الـلـهعبد 

 ثورة اليمن واعالن الجمهورية برئاسة -
 لسالل االـلـهعبد

26/9/1962  
 السالل الـلـه إجتامع الرئيس عبدالنارص بعبد-

  30/5/1963ىف القاهرة   
  5/3/1994 وفاته   -

ـد  ــهعـب ـحاتة الــل ـالمى مرصى ( ـش ـر اـس مفـك
  )وأستاذ الرشيعة اإلسالمية

  23/5/1930 مولده   -
  20/6/2002 وفاته   -

  )شاعر مرصى( شمس الدين الـلـهعبد 
  13/3/1977 وفاته   -

ورائـد  صـحفى مرصى( عبد البارى الـلـهعبد 
  )فن اإلعالن الصحفى

 23/2/1996 وفاته   -
 
 
 
  

  )ممثل مرصى( غيث الـلـهعبد 
  28/3/1930 مولده   -
  10/3/1993 وفاته   -

طبيب جراح مرصى ورائد ( الكاتب الـلـهعبد 
ـة ـطـب قرص  ـد كلـي ـة وعمـي ـة الحديـث الجراـح

  )العينى
  11/8/1908 مولده   -
  2/4/1983اته     وف-

  )أديب وصحفى مرصى( النديم الـلـهعبد 
التنكيت " صدور العدد األول من صحيفة -

  6/6/1881 النديم   الـلـهلعبد" والتبكيت
 صدور العدد األول من مجلة األستاذ التى أسسها -

بعد أن عاد إىل مرص قادما ( النديم الـلـهعبد 
  24/8/1892)    من فلسطني بعد العفوعنه

  11/10/1896 وفاته   -
  )امام اليمن( الوزير الـلـهعبد 

 الوزيراإلخواىن ىف اليمن الـلـه انقالب عبد -
ويغتال أمامها يحيى حميد الدين واثنني من 

  17/2/1948أوالده ىف مجزرة ىف صنعاء   
 الوزير مدبر عملية إغتيال الزعيم الـلـه عبد -

ً اليمنى يحيى حميد الدين ينصب نفسه إماما
  18/2/1948عىل اليمن   

سياىس لبناىن ورئـيس وزراء ( الياىف الـلـهعبد 
  )لبنان األسبق

  7/9/1901 مولده   -
  4/11/1986 وفاته   -

  )سياىس وأديب مغريب(عبد املجيد بن جلون 
  1919/   / مولده     -
  3/7/1981 وفاته   -

عبد املجيد  الـلـهعبد 
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عامل سوداىن شيخ علامء (عبد املجيد عابدين 
  )السودانيات ىف مرص

  14/12/1915 مولده   -
  25/6/1991 وفاته   -

 )أديب مرصى(عبد املحسن طه بدر 
  7/3/1990 وفاته   -

 )فنان مرصى(عبد املنعم ابراهيم 
  24/10/1924 مولده   -
 17/11/1987 وفاته   -

  )عامل اثار مرصى(عبد املنعم أبو بكر 
  5/8/1976 وفاته   -

مرشح لرئاسة ) دكتور(عبد املنعم أبو الفتوح 
  الجمهورية

  15/10/1951 مولده   -
  1976رج ىف كلية طب جامعة القاهرة  تخ-
   حصل عىل ليسانس الحقوق جامعة القاهرة-
   رئيس اتحاد طالب جامعة القاهرة-
  1981 اعتقل ضمن اعتقاالت سبتمرب -
   سنوات5 ملدة 1996 سجن عام -
 هاجمه الرئيس السادات ىف حوار حاد ىف أحد -

  املؤمترات
 من  االعتداء عليه ورسقة سيارته أثناء عودته-

  23/2/2012مؤمتر انتخاىب بشبني الكوم 
استاذ قـانون مرصى وعميـد (عبد املنعم بدر 

  )الحقوق جامعة القاهرة
  19/1/1985 وفاته   -

 )رسام كاركاتري(عبد املنعم رخا 
  7/11/1911 مولده   -
 انتخابه رئيسا ألول جمعية للكاريكاتري ىف -

  مرص
 8/4/1986وفاته     -
 
 
 
 

  )شاعر اردىن(ى  عبد املنعم الرفاع
  17/10/1985 وفاته   -

قائـد مرصى ورئـيس اركـان (عبد املنعم ريـاض 
  )الجيش املرصى استشهد اثناء حرب اإلستنزاف

  22/10/1919 مولده   -
  9/3/1969) يوم الشهيد ىف مرص(إستشهاده  -

وزـيـر الثقاـفـة األـسـبق عـبـد اـملـنعم الـصـاوى 
  )صحفى مرصى(

  7/12/1984 وفاته   -
ـن ـد اـمل ـرؤوف عـب ـد اـل ـياىس مرصى (عم عـب ـس

ـباط  ـة للـض ـة التأسيـس ـس اللجـن ـو مجـل وعـض
  )األحرار

  16/5/1914 مولده   -
  31/7/1985 وفاته   -

  )فنان تشكيىل مرصى(عبد املنعم القصاص 
  23/1/1996 وفاته   -

  )اقتصادى مرصى(عبد املنعم القيسوىن 
  9/6/1916 مولده   -
  21/10/1987 وفاته   -

  )ممثل مرصى( عبد املنعم مدبوىل
  9/7/2006 وفاته   -

سـياىس ومفكـر اسـالمى (عبد املـنعم النمـر 
  )مرصى ووزير االوقاف األسبق

  1913/  / مولده     -
  3/6/1991 وفاته   -

  )أديب مغرىب(عبد الهادى التازى 
  15/6/1921 مولده   -

عبد الهادى  عبد املجيد
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  )فنان مصور مرصى(عبد الهادى الجزار 
  7/3/1966 وفاته   -

سـياىس مرصى ومهنـدس (عبد الهـادى راىض 
  )الرى

  27/11/1996 وفاته   -
  )ممثل مرصى(عبد الوارث عرس 

  16/9/1894 مولده   -
  22/4/1982 وفاته   -

  )شاعر عراقى(عبد الوهاب البياىت  
  4/8/1999 وفاته   -

ـد الـحـافظ  ـد الوـهـاب عـب ـة (عـب ـور بكلـي دكـت
ـابقا عضــو  ـمس ـس ـني ـش ـة ـع ـة جامـع الزراـع

  )لعلمى املرصىاملجمع ا
  7/9/1937 مولده   -

  )أديب وسياىس مرصى(عبد الوهاب عزام 
  1/8/1884 مولده   -
  18/1/1959 وفاته   -

  )شاعر غناىئ مرصى(عبد الوهاب محمد 
  1930/  / مولده     -
  15/1/1996 وفاته   -

عبـــــد الوهـــــاب  
ب ـــــأدي( املـســريى 

 )رىــمص
)8/10/1938- 
3/7/2008( 

 8/10/1938 مولده   -
 : رية ذاتية وعلميةس

عبد الوهاب محمد أحمد :  االسم الكامل-
 املسريى

 
 
 
 

 جامعة - أدب إنجليزي-  ليسانس آداب-
  )1959(اإلسكندرية 

 جامعة -  ماچستري يف األدب اإلنجليزي واملقارن-
 الواليات - Columbia Universityكولومبيا  

  )1964(املتحدة األمريكية 
 -واألمرييك واملقارن دكتوراه يف األدب اإلنجليزي -

َجامعة رتجرز  ْ َRutgers Unveristy - الواليات 
  )1969(املتحدة األمريكية 

 رئيس وحدة الفكر الصهيوين وعضو مجلس -
 الخرباء مبركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية

  )1975 ـ 1970(باألهرام 
 املستشار الثقايف للوفد الدائم لجامعة الدول -

 األمم املتحدة بنيويورك العربية لدى هيئة
  )1979 ـ 1975(

 جامعة عني - أستاذ األدب اإلنجليزي واملقارن-
، وجامعة امللك سعود )1983 -1979(شمس 

 -1988(، وجامعة الكويت )1988 -1983(
ًويعمل أستاذا غري متفرغ بجامعة ). 1989

كام عمل ).  حتى اآلن- 1988(عني شمس 
ًأستاذا زائرا بجامعة ماليزيا ا إلسالمية يف ً

  كواالالمبور وبأكادميية نارص العسكرية
 املستشار األكادميي للمعهد العاملي للفكر -

  ) حتى وفاته- 1992(اإلسالمي بواشنطن 
   عضو مجلس األمناء لجامعة العلوم اإلسالمية -

واالجتامعية يف ليسربج يف فريچينيا بالواليات 
  ) حتى وفاته-1993(املتحدة األمريكية 

ْتشار تحرير عدد من الحوليات التي تصدر  مس- َ ٍ
يف مرص وماليزيا وإيران وأمريكا وإنجلرتا 

  وفرنسا
  : مؤلفاته

 كر الصهيوينمقدمة لدراسة بنية الف: نهاية التاريخ - 
  مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية (
  

عبد الوهاب  عبد الهادى
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ربية للدراسات باألهرام، القاهرة؛ املؤسسة الع
  )1979ـ بريوت  1972اهرة والنرش، بريوت الق

: ٌ مختارات من الشعر الرومانتييك اإلنجليزي-
 النصوص األساسية، وبعض الدراسات التاريخية

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، (والنقدية 
  )1979بريوت 

: The West and the World الغرب والعامل -
جزآن، ] (ترجمة باالشرتاك[تأليف كافني راييل 

فة والفنون واآلداب، املجلس الوطني للثقا
  )1985عامل املعرفة، الكويت 

ٌدراسة نقدية للصهيونية :  أرض امليعاد- ٌ
، 247سلسلة كُتب مرتجمة رقم (السياسية 

  )1980الهيئة العامة لالستعالمات، القاهرة 
ٍدراسة حالة يف علم :  األيديولوجية الصهيونية- ُ

جزآن، املجلس الوطني للثقافة (اجتامع املعرفة 
 - 1981لفنون واآلداب، عامل املعرفة، الكويت وا

  )1988طبعة ثانية يف جزء واحد 
:  االنتفاضة الفلسطينية واألزمة الصهيونية-

منظمة التحرير (ٌدراسة يف اإلدراك والكرامة 
 طبعة خاصة، -1987الفلسطينية، تونس 

  )1988القاهرة 
: Pacific Overtures افتتاحيات الهادئ -

ندايم وجون ويدمان تأليف ستيفن سو
سلسلة املرسح العاملي، ] (ترجمة باالشرتاك[

  )1988الكويت 
:  االستعامر الصهيوين وتطبيع الشخصية اليهودية- 

ٌدراسات يف بعض املفاهيم الصهيونية 
مركز األبحاث (واملامرسات اإلرسائيلية 

  )1990العربية، بريوت 
  
  
  
  

ٌمنهج يف الرصد :  هجرة اليهود السوفييت-
دار الهالل، كتاب الهالل، ( املعلومات وتحليل

 )1990القاهرة 
دار الفتى (قصة لألطفال :  األمرية والشاعر-

  )1993العريب، القاهرة 
ٌرؤية معرفية ودعوٌة لالجتهاد:  إشكالية التحيز- ٌ .

، مجلدان كبريان، نقابة املهندسني(تأليف وتحرير 
،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي- 1993القاهرة 

 سبعة أجزاء، املعهد العاملي -1996اشنطن و
  )1998للفكر اإلسالمي، القاهرة 

دار الحسام، القاهرة ( أرسار العقل الصهيوين -
1996(  

ُّ قضية املرأة بني التحرر والتمركز حول األنثى -
دار نهضة مرص، سلسلة التنوير اإلسالمي، (

  )1999القاهرة 
ٌ منوذج : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية-

مثانية أجزاء، دار الرشوق، (ٌّتفسريي جديد 
  )1999القاهرة 

دار نهضة (  فكر حركة االستنارة وتناقضات-
مرص، سلسلة التنوير اإلسالمي، القاهرة 

1999(  
ْ العلامنية تحت املجهر - ِ باالشرتاك مع الدكتور [َ

ْعزيز العظمة   )2000دار الفكر ، دمشق ] (َ
: ذور والجذور والثمر ىف الب- رحلتي الفكرية-

ُسريٌة غري ذاتية غري موضوعية  الهيئة العامة (ُ
  )2000لقصور الثقافة، القاهرة 

ٌّمنوذج تفسريي :  الجامعات الوظيفية اليهودية- ٌ
 طبعة - 2001دار الرشوق، القاهرة (جديد 
  )2003ثانية 

َّ الصهيونية والعنف من بداية االستيطان إىل -
  )2001رشوق، القاهرة دار ال( انتفاضة األقىص

عبد الوهاب  عبد الوهاب
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دار املعارف، سلسلة ( اليهود يف عقل هؤالء -
، دار العني،  القاهرة 1998اقرأ، القاهرة 

2008(  
 2008/ 7 /3 وفاته  -

ـاوع  ـاب مـط ـد الوـه عـب
صـــــــــــحفى مرصى (

ـــاالهرام  ـــحفى ـب والـص
رـئــيس تحرـيــر مجـلــة 

   )الشباب
  11/11/1940 مولده   -
  6/8/2004 وفاته   -

اسـتاذ الجراحـة وطبيـب (عبد الوهاب مورو 
  )مرصى

  20/11/1892 مولده   -
  21/5/1979 وفاته   -

  )اذاعى مرصى(عبد الوهاب يوسف 
  29/11/1951 وفاته   -

  )شاعر مرصى(عبده بدوى 
  5/7/1927 مولده   -

  )مطرب مرصى(عبده الحاموىل 
  1836/  / مولده      -
  12/5/1901 وفاته   -

س مرصى سياىس ومهند(عثامن احمد عثامن 
  )ووزير التنمية الشعبية

  6/4/1917 مولده   -
  4/1999 /30)   عاما82عن ( وفاته   -

  )أديب مرصى وأستاذ الفلسفة(عثامن امني 
  27/1/1905 مولده   -
  17/5/1978 وفاته   -
  
  
  
  

  )ثالث الخلفاء الراشدين(عثامن بن عفان 
  هجرية35 ذو الحجة 18 وفاته   -

17/6/656  
  )ر مرصىشاع(عثامن حلمى 

  18/5/1894 مولده   -
  6/12/1962 وفاته   -

طبيب وجراح املـخ واالعصـاب (عثامن رسور 
  )املرصى

  24/10/1987 وفاته   -
  )أديب مرصى(عثامن العنتبىل 

  13/7/1963 وفاته   -
سياىس مرصى ووزير األشتغال (عثامن محرم 

  )املرصى
  22/1/1881 مولده   -
  12/5/1987 وفاته   -

) املؤقـت(ر رئيس جمهورية مرص عدىل منصو
  )4/7/2013من (

  اسمه الكامل عدىل محمود منصور -
  23/12/1945 مولده -
 1967حصل عىل ليسانس الحقوق سنة  -

  جامعة القاهرة
 ودبلوم الدراسات العليا ىف القانون العام -

ودبلوم الدراسات العليا ىف العلوم اإلدارية 
  1971سنة 

  1/1/1971ة  عني مندوبا مبجلس الدول-
  18/4/1984 عني مستشارا مبجلس الدولة -
  25/2/1992 عني نائب رئيس مجلس الدولة -
 عني نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا -

17/12/1992  
 30ً عني رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ىف -

  2013يونيه 

عدىل  اليهود
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 عقب تعينه بأربعة أيام حلف اليمني كرئيس -
 التى 2013 يونيه 30مؤقت للبالد عقب ثورة 

  4/7/2013عزلت محمد مرىس 
  )سياىس مرصى(عدىل يكن 

 إفتتاح الجمعية الترشيعية مبرص برئاسة أحمد -
مظلوم وعدىل يكن وسعد زغلول وكيلني   

22/1/1914  
  19/3/1921يؤلف وزارته األوىل ىف مرص  -
برئاسة " االحرار الدستوريني" تاسيس حزب -

  29/10/1922عدىل يكن   
  7/6/1926 يؤلف وزارته الثانية ىف مرص    -
  22/10/1933 وفاته   -

  عدم االنحياز
 بريطانيا واإلتحاد السوفيتى ينذران إيران -

  26/6/1941بإتباع سياسة الحياد  
 إنجلرتا واإلتحاد السوفيتى ينذران إيران للمرة -

بإتباع سياسة الحياد   )  يونية26األوىل (الثانية 
19/7/1941  

  )مدينة مينية(عدن 
  تحتل إنجلرتا عدن لقطع الطريق عىل-

  16/1/1840طموحات محمد عىل ىف املنطقة 
بدخول قوات ( إنتهاء الحرب األهلية ىف اليمن -

  7/7/1994)    صنعاء لعدن
  العدوان الثالىث عىل مرص

  انظر  
  االعتداء الثالىث عىل مرص    

  العراق
قوات  سقوط بغداد بعد هزمية تركيا عىل يد ال-

الهندية واإلنجليزية، واإلنجليز يحتلون بغداد 
  11/3/1917ىف الحرب العاملية األوىل   

  6/1/1921 يوم الجيش ىف العراق   -
  3/10/1932 إستقالل العراق عن بريطانيا  -
  
  
  

 بدء الحركات الشعبية املنادية باإلستقالل ىف -
  16/5/1935العراق 

 العراق  بداية حركة رشيد عاىل الكيالىن ىف-
1/4/1941  

  21/12/1945نضامم العراق إىل األمم املتحدة  ا- 
 مظاهرات صاخبة ىف العراق وإعالن االحكام -

 العرفية
22/11/1952  

  25/4/1991 يعلن التزامه بإستقالل األكراد  العراق- 
 حرس رئيس العراق صدام حسني يقتلون زوج -

  23/2/1996ابنته حسني كامل وشقيقه  
   االردن-قات  عال-العراق 

  األردن تطلب مساعدات عربية عاجلة ملواجهة- 
العمليات اإلرسائيلية عىل حدوده، والعراق 

  2/5/1954تعلن عىل الفور مساعدته   
 حل اإلتحاد الهاشمى بني العراق واألردن   -

2/8/1958 
   إيران- عالقات -العراق 

  الرئيس العراقى صدام حسني يعلن إنسحاب -
قية من األراىض اإليرانية إىل القوات العرا

 20/6/1982الحدود الدولية   
 إيران تعلن قبولها قرار مجلس األمن وقف -

 18/7/1988الحرب مع العراق   
 سنوات 8 إنتهاء الحرب العراقية اإليرانية بعد -

 8/8/1988من نشوبها   
 بدأ رسميا رسيان وقف إطالق النار بني العراق -

وهى ( سنوات 8وإيران بعد حرب دامت 
 20/8/1988)   أطول حرب ىف القرن العرشين

   بريطانيا- عالقات -العراق 
 بدء ثورة العراقيني عىل اإلحتالل اإلنجليزى  -

30/6/1919  

العراق  عدىل
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 إنجلرتا متنح العراق إستقالال مرشوطا يثري غضب -
العراقيني حيث تحتفظ ببعض اإلمتيازات ملدة 

  30/6/1930عاما   25
بورتسموث بني العراق   توقيع معاهدة-

  15/1/1948وبريطانيا 
   تركيا- عالقات -العراق 

 تركيا تتنازل للعراق عن مدينة املوصل وما -
 5/3/1926حولها 

   عالقات دولية-العراق 
الذى ) 665( مجلس األمن يصدر القرار رقم -

يقىض بفرض الحظر عىل العراق ويجيز إستخدام 
  25/8/1990   املنظمة القوة ألول مرة ىف تاريخ

   روسيا- عالقات -العراق 
 قطع العالقات الدبلوماسية بني العراق -

  3/1/1955واالتحاد السوفيتى 
   السعودية- عالقات -العراق 

 السعودية والعراق يوقعان اتفاقا يقىض بتقسيم -
  26/12/1980املنطقة املحايدة بينهام    

 صاروخى عراقى عىل السعودية  هجوم-
28/1/1991 

   سوريا- عالقات -لعراق ا
 بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق -

  14/3/1963إلقامة وحدة بني الدول الثالث   
 تم توقيع مرشوع إتفاق الوحدة بني مرص -

  17/4/1963وسوريا والعراق  
   الكويت– عالقات -العراق 

 الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم يعلن أن -
 24/6/1961 العراق لكويت جزء ال يتجزأ منا

القوات ( العدوان العراقى عىل دولة الكويت -
)   العراقية تغزو الكويت وتحتل قرص األمري

2/8/1990  
  
  
  
  

 القوات العراقية تحارص السفارات األجنبية -
  24/8/1990بالكويت وتهدد بإخالئها بالقوة   

 العراق يعلن ضم الكويت باعتبارها محافظة -
  28/8/1990عراقية 

لعراق يوافق عىل تدمري أسلحته الذرية  ا-
  6/4/1991لبيولوجية ودفع تعويضات للكويت وا

 الوالـيـــات املتـحـــدة - عالـقـــات -الـعـــراق 
  األمريكية

 الواليات املتحدة األمريكية تبدأ غزوها للعراق -
25/3/2003  

 بدء العمليات العسكرية التى نفذتها القوات -
نظام األمريكية الربيطانية ىف العراق ضد 

صدام حسني بحجة القضاء عىل أسلحة الدمار 
الشامل التى يزعم االمريكيون أن العراق 

 20/3/2003ميلكها   
 اإلطاحة بنظام صدام حسني وسقوط بغداد -

أمام الغزو األمريىك الربيطاىن للعراق بحجة 
القضاء عىل أسلحة الدمار الشامل التى يزعم 

ات عمليبدء ال(األمريكية أن العراق متلكها 
  9/4/2003) 2003 مارس 20العسكرية يف 

 )قمر صناعى عرىب(عربسات 
)  عربسات( إطالق القمر الصناعى العرىب األول -

9/2/1985  
 )مدينة مرصية(العريش 

بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش -
  24/1/1800 )الفرنسيني عن مرص

 تسلم مرص ملدينة العريش من إرسائيل -
لسالم بينهام بعد إحتاللها مبقتىض إتفاقية ا

  1967سنة 
25/5/1979 

حتى خط ( مرص تستعيد سيناء من إرسائيل -
  26/1/1981)   العريش رأس محمد

العريش  العراق
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 )معاهدة(العريش 
بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش -

  24/1/1800)    الفرنسيني عن مرص
  )مخرج سينامىئ مرصى(عز الدين ذو الفقار 

  1/7/1963 وفاته   -
  )سياىس فلسطينى(الدين القسام عز 

 رجال 52 الشيخ عز الدين القسام يلتجئ مع -
من انصاره إىل بلده جنني استعداد للثورة 
املسلحة وحرب تحرير فلسطني من االحتالل 

  12/11/1935الربيطاىن والخطر الصهيوىن 
 أخرون 80 إرسائيليا مرصعهم وأصيب 18 لقى -

دس بجروح ىف عملية إستشهادية ىف الق
الغربية ىف مطعم للبيتزا بشارع يافا التجارى 
وأعلنت كل من حركة الجهاد اإلسالمى 
وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى 

لحركة حامس مسؤليتهام عن الحادث   
19/8/2001  

  )ملحن مرصى(عزت الجاهىل 
  6/12/1987 وفاته   -

  )شاعر مرصى(عزيز اباظة 
  13/8/1898 مولده   -
  10/7/1973   وفاته -

  )موسيقار مرصى(عزيز الشوان 
  6/5/1916 مولده   -
  14/5/1993 وفاته   -

سـياىس مرصى ووزيـر صـناعة (عزيز صدقى 
  )ورئيس وزراء مرص سابقا

  1/7/1920 مولده   -
  عزيز صدقى يؤلف الوزارة املرصية.  د -
  
  
  
  

17/1/1972  
  25/1/2008 وفاته   -

  )سياىس مرصى(عزيز عىل املرصى 
  15/6/1965ته    وفا-

  )كاتب ومرسحى مرصى(عزيز عيد 
  20/3/1884 مولده   -
  28/8/1942 وفاته   -

  )سياىس مرصى(عزيز فهمى جمعة 
  1/5/1952ً وفاته غرقا -

ـة راـئـدة الـسـينام (عزـيـزة أـمـري  فناـنـة مرصـي
  )املرصية

) اسمها االصىل مفيدة محمد غنيم( مولدها -
17/12/1901  

  -  فيلم ليىل  عرض أول فيلم مرصى صامت-
انتاج عزيزة امري وعرض ىف سينام مرتو بول   

16/11/1927  
  28/2/1952 وفاتها   -

  )رياىض مرصى(عصام الحرضى 
 هروب عصام الحرضى حارس مرمى فريق -

النادى األهىل املرصى إىل سويرسا للتعاقد مع 
مرص  نادى سيون السويرسى بعد فوز منتخب

سادسة ىف بكاس األمم اإلفريقية للمرة ال
10/2/2006 
22/2/2008  

ورئـيس تحريـر  صحفى مرصى(عصام رفعت 
  )األهرام اإلقتصادى

  1/5/1944 مولده   -
  )سياىس فلسطينى(عصام رسطاوى 

  10/4/1983 إغتياله -

عصام  العريش
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سياىس (عصام رشف   
 ورئيس وزراء مرص

  )األسبق
  12/7/1952 مولده -
هو أستاذ هندسة  -

ربية طرق ورئيس وزراء جمهورية مرص الع
، بعد أن كلفه املجلس 2011 مارس 3منذ 

األعىل للقوات املسلحة بتشكيل الحكومة 
ًخلفا للفريق أحمد شفيق الذي استقال من 

  رئاسة الوزراء يف اليوم ذاته 
شغل منصب وزير النقل واملواصالت يف  -

 2004حكومة الدكتور أحمد نظيف من يوليو 
  .2005وحتى استقالته يف ديسمرب 

ف عىل درجة البكالوريوس يف حصل رش -
الهندسة املدنية من جامعة القاهرة سنة 

1975  
درجة املاجستري يف هندسة النقل من جامعة  -

الدكتوراة من  ،1980 بوردو األمريكية عام 
  1984 نفس الجامعة عام 

ًعمل أستاذا زائرا بجامعة بريدو عامي  - ً1984 
  1985و

 1986ي ً ثم مدرسا بهندسة القاهرة بني عام-
  1991و

ًوأستاذا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة امللك  - ً
سعود باململكة العربية السعودية بني عامي 

  1996 و1990
ً وأستاذا مساعدا بجامعة القاهرة بني عامي - ً

ً، ويعمل أستاذا لهندسة الطرق 1996 و1991
 1996بكلية هندسة جامعة القاهرة منذ سنة 

 علمية منشورة  أبحاث105وحتى اآلن، وله 
يف املجالت املحلية والعاملية معظمها يف مجال 
تصميم وصيانة ونظم إدارة رصفيات الطرق 

  .وىف مجاالت نظم تحليل حوادث املرور
  
  

 شغل رشف منصب أمني مجلس قسم :مناصبه -
األشغال العامة بكلية هندسة جامعة القاهرة 

، وممثل مجلس قسم 2001 و1997بني عامي 
مة بكلية الهندسة بجامعة األشغال العا

ً، ومستشارا 2000 و1998القاهرة بني عامي 
كام . لتحرير مجلة نقابة املهندسني املرصية

شغل عضوية كل من مجلس بحوث النقل 
املرصي بأكادميية البحث العلمي، وشعبة 
النقل الداخيل مبجلس بحوث النقل بأكادميية 

وشعبة بحوث .البحث العلمي والتكنولوجيا
ريء مبجلس البحوث الطبية بأكادميية الطوا

البحث العلمي والتكنولوجيا، واللجنة 
والرشكة القابضة للنقل , االستشارية العليا

وعمل مستشارا لوزير النقل , الربي والبحري
  2001 و2000عامي 

 شغل رشف منصب وزير :توليه وزارة النقل -
النقل واملواصالت يف أول حكومة شكلها 

 وأقيل 2004يف يف يوليو الدكتور أحمد نظ
ُ، ويذكر أن سبب إقالته 2005منها يف ديسمرب 

هو رجل األعامل ممدوح إسامعيل، حيث 
رفض عصام رشف التدخل يف عمل لجنة 
تحقيق يف واقعة اصطدام إحدى عبارات 

بناقلة ) 95وتدعى السالم (ممدوح إسامعيل 
 رغم وساطة 2005برتول قربصية يف أكتوبر 

س ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي رئي
آنذاك لتغيري سري التحقيقات بهدف إلقاء 
اللوم عىل السفينة القربصية وإعفاء صديقه 
ممدوح إسامعيل من دفع التعويضات املقررة 

  ًوفقا للقانون
 شارك يف : يناير25 مشاركته يف ثورة - 

 يناير 25ير أثناء ثورة اعتصامات ميدان التحر
  بب يف إجبار م التي كانت الس2011عام 

  

عصام
 عصام
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مبا يجعله , الرئيس حسني مبارك عىل التنحي
أحد الوزراء السابقني القالئل الذين أعلنوا 

   يناير منذ أيامها األوىل25تأييدهم لثورة 
 2011 مارس 3 يف : توليه رئاسة وزراء مرص-

أعلن املجلس األعىل للقوات املسلحة الحاكم 
مبرص قبول استقالة الفريق أحمد شفيق من 

 -ًمنوها ) تحت ضغط شعبي(ئاسة الوزراء ر
 التي نرشت عىل صفحته 26يف الرسالة رقم 

 إىل تكليف - الرسمية عىل موقع فيس بوك 
الدكتور عصام رشف وزير النقل األسبق 

  بتشكيل الحكومة الجديدة
 يف مظاهرات نظمها 2011 قد شارك يف فرباير -

 يناير وتوجهت 25أساتذة الجامعات إبان ثورة 
 جامعة القاهرة إىل ميدان التحرير سريا عىل من

  األقدام
 أمر مبراجعة جميع عقود تصدير وبيع البرتول -

والغاز الطبيعي التي وقعتها مرص مع الدول 
  .األخرى مبا فيها إرسائيل

تحت ضغط  ، قدم استقالته للمجلس العسكرى-
  22/11/2011ن الثوار مبيدان التحرير ىف  م

  عصبة األمم
" 14النقاط "عالن وودرو ويلسون إ 1918 -

وتكوين عصبة األمم ىف أعقاب الحرب العاملية 
  8/1/1918األوىل  

  8/6/1919  بدء عمل عصبة األمم   -
 تأسيس عصبة األمم التى اختريت جنيف مقرا -

  28/6/1919لها 
  10/1/1920 ميالد عصبة األمم رسميا   -
 أول اجتامع ملجلس عصبة األمم ىف باريس   -

16/1/1920  
 عصبة األمم تنقل مقرها من لندن إىل جنيف -

  بسويرسا
27/10/1920  
  
  

 إعالن عصبة األمم اإلنتداب عىل فلسطني  -
24/7/1922  

 أقر مجلس عصبة األمم صك اإلنتداب الذى -
وضعته الحكومة الفرنسية لسوريا ولبنان   

24/7/1922  
 عصبة األمم تصدر قرار صك االنتداب عىل -

 23/9/1922 فلسطني   
  8/9/1926 أملانيا تنضم لعصبة األمم   -
 العراق ينضم إىل عصبة االمم عند انتهاء -

  3/10/1933نتهاء االنتداب الربيطاىن عنه اال
  27/3/1934خروج اليابان من عصبة األمم   -
  26/5/1937 دخول مرص عصبة األمم     -
بة األمم من الناحية القانونية  إلغاء عص-

31/7/1947  
ــد  ــد املجـي عصـــمت عـب

ــدبلوماىس ( ـســياىس  واـل
ـــابق ـــني الـس  املرصى األـم

ـة  ـدول العربـي ـة اـل لجامـع
  )مرصى

  22/3/1923 مولده   -
  :املناصب الرسمية

يف الفرتة  لجامعة الدول العربية األمني العام .1
 .2001و 1991 بني

 1984 وزير الخارجية املرصية يف الفرتة بني .2
 .1985 ونائب رئيس الوزراء عام 1991و

سفري ومندوب مرص الدائم يف األمم املتحدة  .3
1972   :1983 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عام  .4
1970   :1972 

  1970سفري مرص لدي فرنسا عام  .5

عصمت  عصام
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رئيس الهيئة العامة لالستعالمات ومتحدث  .6
رسمي للحكومة املرصية بدرجة نائب وزير 

 1969عام 
يرا للثقافة والتعاون الفني بوزارة الخارجية مد .7

 .1969- 1968عام 
أمني عام اللجنة الوزارية العليا للعالقات  .8

الثقافية والتعاون الفني لجمهورية مرص 
 1969العربية عام 

مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة  .9
 1968عام 

وزير مفوض بالسفارة املرصية يف باريس،  .10
 1967-1963فرنسا عام 

نائب مدير اإلدارة القانونية بوزارة الخارجية  .11
 1963- 1961بالقاهرة عام 

مستشار بالبعثة الدامئة ملرص يف املقر األورويب  .12
 1961- 1957لألمم املتحدة يف جنيف عام 

رئيس قسم اململكة املتحدة بوزارة الخارجية،  .13
 .1957- 1954القاهرة عام 

 .ملحق وسكرتري ثالث بسفارة مرص يف لندن .14
- 1944ام لدى أقالم قضايا الحكومة عام مح .15

1945. 
مستشار سيايس مسئول عن تنفيذ االتفاقية  .16

 .1956- 1954الربيطانية املرصية عام 
  إنتخابه أمينا عاما لجامعة الدول العربية-

16/5/1991  
 تسلم عمرو موىس منصبه الجديد أمينا عاما -

بجامعة الدول العربية خلفا للدكتور عصمت 
 عبد املجيد

16/5/2001  
  
  
  
  

  :الخربة األكادميية والقانونية والدبلوماسية
 1944عضو نقابة املحامني، من سبتمرب  .1

 .حتى الوقت الحارض
ترافع أمام املحاكم الوطنية املرصية  .2

 .واملحاكم املختلطة باإلسكندرية مرص
 - يف املفاوضات املرصية1954شارك عام  .3

الربيطانية حول جالء القوات اإلنجليزية 
 .رصمن م

 شارك يف الوفد املرصي الذي 1957ويف عام  .4
العالقات  تفاوض مع الفرنسيني إلعادة

املقطوعة بني البلدين بعد العدوان الثاليث 
زيورخ حول  والذي توصل إىل اتفاقية

استئناف العالقات الدبلوماسية بني القاهرة 
 .وباريس

عضو اللجنة التأسيسية لجامعة األمم  .5
 .1974املتحدة يف طوكيو عام 

رئيس اللجنة الوزارية لتصفية الحراسات  .6
 .1970عام 

عضو اللجنة الترشيعية الوزارية املرصية  .7
 .1970عام 

اشرتك يف أعامل اللجان الترشيعية ولجان  .8
الشؤون الخارجية والشؤون العربية 

 )الربملان املرصي(مبجلس الشعب 
رئيس اللجنة التي كلفت بإدخال اللغة  .9

 األمم املتحدة عام العربية لغة عاملة يف
1974. 

 .عضو اتحاد القانون الدويل، لندن .10
عضو لجنة األمم املتحدة الخاصة  .11

باملؤسسات غري الوطنية نيويورك، نوفمرب 
1981. 

مدير عام املركز اإلقليمي للتحكيم يف  .12
أنشئ  الخالفات التجارية بالقاهرة والذي

تحت إرشاف اللجنة االستشارية القانونية 
  )1983(ريقية اآلسيوية األف

عصمت  عصمت
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  )موسيقار مرصى(عطيه رشارة 
  18/11/1923 مولده   -

ـقر ـه ـص ـو (عطـي ـالمى مرصى وعـض ـر اـس مفـك
ـوى  ـة الفـت ـالمية ولجـن ـوث اإلـس ـع البـح مجـم

  )باالزهر
  22/11/1914 مولده       -

ـور  ـالم عاـش ـد الـس ـه عـب ـور مرصى (عطـي دكـت
  )استاذ الرياضيات

  13/9/1924 مولده   -
  )ممثلة مرصية(عقيلة راتب 

  22/3/1916 مولدها   -
  21/2/1999 وفاتها   -

  )مدينة فلسطينية(عكا 
 12/7/1191 سقوط عكا ىف يد الصليبيني  -
 سقوط عكا ىف يد املامليك وإنتهاء حكم الصلبيني -

  18/5/1291لإلراىض املقدسة ىف فلسطني   
استمر حتى ( بدء حصار الجيش املرصى لعكا -

  25/11/1831) مايو التايل
  27/5/1832 الجيش املرصى عكا الفلسطينة     فتح- 

  )زعيم وسياىس مغرىب(عالل الفاىس 
  1910/  / مولده     -
  11/1/1943يؤلف حزب اإلستقالل املغرىب  -
  17/5/1974 وفاته   -

  )ممثلة مرصية(علوية جميل 
 14/8/1994 وفاتها   -

  )طبيب جراح مرصى(عىل إبراهيم 
  10/10/1880 مولده   -
  28/1/1947    وفاته-
  
  
  
  
  

  )أديب مرصى(عىل احمد باكثري 
  21/12/1910 مولده   -
  10/11/1969 وفاته   -

 )أديب مرصى(عىل أدهم 
 19/6/1898 مولده   -
  8/1/1981 وفاته   -

 )موسيقار مرصى(عىل إسامعيل 
  16/6/1974 وفاته   -

ـصـحفى مرصى ومؤـسـس أخـبـار (ـعـىل اـمـني 
  )اليوم هو وتوأمه مصطفى أمني

 21/2/1914ده    مول-
 اصدر مصطفى امني وعىل امني جريدة اخبار -

 11/11/1944اليوم 
  أصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة األخبار -

  15/6/1952اليومية 
  3/4/1976 وفاته   -

  )واىل عثامىن(عىل بك الكبري 
 1728/  /  مولده   -
  8/5/1773 وفاته   -

  )نرابع الخلفاء الراشدي(عىل بن اىب طالب 
 إستشهاد اإلمام عىل بن أىب طالب رابع الخلفاء -

  24/1/660        ھ 40 رمضان 17الراشدين 
 عــامل اثــرى مرصى ومكتشــف(عــىل بهجــت 

  )الفسطاط القدمية
 1858/  / مولده     -
  28/3/1924 وفاته   -

  )أديب وشاعر مرصى( عىل الجارم 
  25/12/1881 مولده   -
  8/2/1949 وفاته   -

عىل  عطية
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  )اقتصادى مرصى(ريتىل عىل الج
  8/10/1982 وفاته   -

دكتـور مرصى ورئـيس اكادمييـة (عىل حبـيش 
البـحــث العلـمــى األـســبق وعـضــو املجـمــع 

  )العلمى املرصى
  21/12/1936 مولده   -

  )والحجاز ملك نجد(عىل حسني الرشيف 
 امللك الرشيف حسني يتنازل عن عرش الحجاز -

  3/10/1924لصالح ابنه عىل     
ـد ـىل حـم ـامل ـع ـيس(ى الـج ـحفى مرصى ورـئ  ـص

  ً)تحرير ورئيس مجلس ادارة االهرام سابقا
  19/9/1925 مولده   -
  11/9/1979 وفاته   -

  )أديب مرصى(عىل الراعى 
  20/8/1920 مولده   -
  19/1/1999 وفاته   -

 )مهندس معامرى مرصى(عىل رأفت 
  17/8/1928 مولده   -

فنان شعبى مرصى ومؤسـس فرقـة (عىل رضا 
  )للرقص الشعبىرضا 

  24/4/1993 وفاته   -
دكتور مرصى وأستاذ اآلثار عضو (عىل رضوان 

  )املجمع العلمى املرصى
  9/4/1941 مولده   -

واحـد قـواد  جـيش  قائـد مرصى(عىل الروىب 
  )أحمد عراىب

  19/9/1891 وفاته   -
 مجلـس سياىس مرصى ورئـيس(عىل زىك العراىب 

  )الشيوخ املرصى السابق
  5/3/1956 وفاته   -
  
  
  

  )كاتب مرصى(عىل سامل 
  13/1/1936 مولده   -

  )ناقد مرصى (عىل شلش 
  23/10/1995 وفاته   -

سياىس مرصى رئـيس وزراء مرص (عىل صربى 
  )األسبق

  3/8/1991 وفاته   -
  )مفكر اسالمى سورى(عىل الطنطاوى 

  18/6/1999 وفاته   -
 )سياىس مرصى(عىل عبد الرازق 

األزهر تجرد عىل  هيئة كبار العلامء ب-
بسبب كتابه (عبدالرازق من شهادة العاملية 

وتعيدها لهقبل تعيينه ) اإلسالم وأصول الحكم
  1947 فرباير 25وزيرا لألوقاف ىف 

12/8/1925  
 )طبيب مرصى(عىل عبد العال 

  16/10/1992 وفاته   -
  )عامل اجتامع مرصى(عىل عبدالواحد واىف 

  3/3/1901 مولده   -
  18/12/1991 وفاته   -

  )عامل  حرشات مرصى(عىل عىل املرىس 
  28/7/1931 مولده   -

  )كاتب اسالمى مرصى(عىل الغاياىت 
  24/10/1885 مولده   -
  5/2/1922يصدر جريدة الرشق ىف جينيف   -
ىف القاهرة " منرب الرشق" صدور جريدة -

  6/5/1938)    يصدرها الشيخ عىل الغايايت(
  27/8/1956 وفاته   -

عىل  عىل
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  )زعيم الثورة العرابية(فهمى عىل 
 أصدر الخديو عباس عفوا عن أحمد عراىب -

وعىل فهمى من حكم املنفى الذى صدر 
 1882ضدهام ىف عام 

11/6/1901  
  )سياىس جزائرى(عىل كاىف 

 إنتخاب عىل كاىف رئيسا للمجلس األعىل -
  2/7/1992للجزائر  

  )فنان مرصى(عىل الكسار 
  13/6/1887 مولده   -
  15/1/1957ه    وفات-

ـى  ـىل لطـف ـيس وزراء (ـع ـياىس مرصى ورـئ ـس
  )مرص األسبق

 عىل لطفى  . مولد د-
6/10/1935 
 يؤلف الوزارة ىف مرص خلفا لوزارة كامل حسن -

 عىل
4/9/1985  
 تشكيل وزارة ىف مرص برئاسة عاطف صدقى -

  9/11/1986عىل لطفى    . بعد استقالة د
  )سياىس وسفري مرصى(عىل ماهر 

  4/1/1939   مولده -
ـسـياىس مرصى ورـئـيس اـلـوزراء (ـعـىل ـمـاهر 

  )املرصى األسبق
  9/11/1881 مولده   -
 امللك فاروق يصدر قرارا ملكيا بتعيني عىل -

  20/10/1937ماهر رئيسا للديوان امللىك    
 وزارة عىل ماهر تعلن االحكام العرفية ىف مرص -

1/9/1939  
سا  تعيني أحمد حسني األين األول للملك رئي-

  27/7/1940لديوان امللىك خلفا لعىل ماهر  ل
  
  

 عىل ماهر يؤلف وزارته الرابعة ىف مرص  -
24/7/1952  

 شكل مجلس قيادة الثورة املرصية وزارة -
جديدة بدال من وزارة عىل ماهر وتوىل محمد 
نجيب رئاستها إىل جانب احتفاظه بوزارة 
الحربية والبحرية وسلطات القائد العام 

  7/8/1952سلحة   للقوات امل
  24/8/1960 وفاته   -

  )سياىس مرصى(عىل مبارك 
 صدر األمر العاىل لديوان املدارس بإنشاء -

الكتبنخانة الخديوية برئاسة عىل باشا مبارك 
ابريل  30وتم إفتتاح دار الكتب املرصية ىف 

ىف إدارة املدارس برساى مصطفى فاضل  1870
  13/3/1870درب الجامميز    

دكتور مرصى وأمـني عـام ( حسني عىل محمد
املجلس االعىل لالثـار األسـبق عضـو املجمـع 

  )العلمى املرصى
  21/9/1936 مولده   -

  )مقرئ ومنشد مرصى(عىل محمود 
  21/12/1946 وفاته   -

  )أديب وشاعر غناىئ مرصى(عىل محمود طه 
  3/8/1902 مولده   -
  17/11/1949 وفاته   -

عـامل (عىل مصطفى مرشفة 
  )ء نظرية وذرة مرصىفيزيا

  11/7/1898 مولده   -
  16/1/1950 وفاته   -

  )طبيب مرصى(عىل املفتى 
  29/8/1997 وفاته   -

عىل  عىل
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  )رئيس مينى(عىل نارص 
  21/4/1980ًيصبح رئيسا لليمن الدميقراطية  -

قانوىن مرصى والنائـب العـام (عىل نور الدين 
  )األسبق ىف مرص

  22/6/2001)     ً عاما80عن ( وفاته   -
  )سياىس وصحفى مرصى(عىل يوسف 

  1/12/1889 اصدر جريدة املؤيد    -
  25/10/1913 وفاته   -

ـالل  ـدين ـه ـىل اـل ـتاذ (ـع ـياىس مرصى واـس ـس
  )العلوم السياسة

  20/8/1944 مولده   -
  )مطربة تونسية(عليا 

  19/3/1990 وفاتها   -
  )ملكة اردنية(علياء 

  9/2/1977 مرصعها ىف حادث طائرة    -
سياىس ( أبوغازى عامد

 مرصى ووزـيـر الثقاـفـة
   )األسبق

  3/1/1955 مولده   -
 توىل امني عام املجلس -

  2009للثقافة ىف  األعىل
  )2011(ارة الثقافة  ىف مارس توىل وز -

  )ممثل مرصى(عامد حمدى 
  5/11/1909 مولده   -
  28/1/1984 وفاته   -

  )طبيب نفىس مرصى(عامد الدين اسامعيل 
  29/10/1997 وفاته   -

  
  
  
  
  
  

  )مطرب مرصى(عامد عبدالحليم 
  14/2/1959 مولده   -
 20/8/1995 وفاته   -

  )موسيقار مرصى(عامر الرشيعى 
 4/1948/ مولده   -
 7/12/2012 وفاته   -

  )سلطنة(عامن 
 سلطان عامن تيمور يتنازل عن سلطاته البنه -

  10/2/1932سعيد 
  18/11/1970 عيد عامن القومى   -
ة عامن عضوا ىف جامعة الدول  قبول سلطن-

  7/10/1971العربية 
   اليمن– عالقات -عامن 

 التصديق عىل اتفاقية املصالحة بني عامن -
  16/11/1982وعدن 

ـث ـل الثاـل ـور عامنوئـي ـك (، فيكـت ـاىلمـل ) ايـط
)Emmanuel III( 

  11/11/1869 مولده   -
  28/12/1947 وفاته   -

 )شاعر سورى(عمر ابو ريشة 
  15/7/1990 وفاته   -

 )رئيس سوداىن(عمر البشري 
  إنقالب ىف السودان وتوىل حسن البشري الحكم-
3/6/1989  
 الكونجرس األمريىك يدين سياسة وأعامل -

  15/6/1999حكومة البشري ىف السودان   
 اتهام الرئيس السوداىن عمر البشري بارتكاب -

جرائم حرب ىف دارفور واملحكمة الجنائية 
  14/7/2008ض عليه    الدولية تطلب القب

عمر  عىل
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  )ثاىن الخلفاء الراشدين(عمر بن الخطاب 
 دخول الخليفة عمر بن الخطاب مدينة -

  2/5/363القدس   
 26= ( وفاة أمري املؤمنني عمر بن الخطاب -

  )هـ23ذى الحجة 
مدة (قتله العبد فريوز امللقب بأىب لؤلؤة  -

 سنني وستة اشهر 10خالفة عمر بن الخطاب 
  2/11/644) سنة63وعمره م وأربعة ايا

ســياىس ومفكــر اســالمى (عمــر التلمســاىن 
  )مرصى ومرشد اإلخوان ىف مرص

  4/11/1904 مولده   -
  22/5/1986 وفاته   -

عــازف ( )موســيقار مرصى(عمــر خورشــيد 
  )الجيتار

  9/4/1945 مولده   -
  29/5/1981 وفاته   -

  )موسيقار مرصى(عمر خريت 
  4/1948/ مولده   -

 )ممثل عاملى(ف عمر الرشي
  4/1931/ مولده   -

  )امري مرصى(عمر طوسون 
مؤلف العديد من الكتب ىف التاريخ  (وفاته -

 )والجغرافيا
26/1/1944  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مفكر اسالمى مرصى(عمر عبد الرحمن 
 ادانة الشيخ املرصى عمر عبد الرحمن وآخرين - 

 1/10/1995بنسف مبنى التجارة الدوىل بنيويورك
أدـيــب مرصى واألدـيــب  (عـمــر عـبــدالعزيز

  )املرتجم مؤسس روايات الجيب
  15/12/1986 وفاته   -

  )كاتب لبناىن(عمر فاخورى 
  4/1946 /24 وفاته   -

ـى  ـر لطـف ـا (عـم ـدارس العلـي ـادى اـمل ـيس ـن رـئ
  )املرصية

  4/11/1911 وفاته   -
  )زعيم ومجاهد ليبى(عمر املختار 

  20/8/1861 مولده   -
ملقاومة الليبية  اعتقال عمر املختار زعيم ا-

لالحتالل االيطاىل واعدامه بعد محاكمة رسية    
13/9/1931  

 اإليطاليون يعدمون املجاهد الليبى عمر -
  15/9/1931املختار  

 -1750)      (زـعـــيم مرصى(عـمـــر مـكـــرم 
1822(  

ثم ( محمد عىل ينفى عمر مكرم إىل دمياط -
  9/8/1809) طنطا

  )فنان مرصى(عمر النجدى 
 ان التشكيىل عمر النجدى مولد الفن-

28/11/1931  
  )قائد عرىب(عمرو بن العاص 

  16/4/639 عمرو بن العاص يفتح مرص   -
  6/1/644)هـ43رمضان30(= وفاته   -

عمرو  عمر
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سياىس (عمرو حمزاوى     
وباحث وكاتب مرصي  مرصى

وأستاذ العلوم السياسية 
 )بجامعة القاهرة

  .1967 ولد يف القاهرة عام -
بجامعة برلني، كام شغل  سبق له التدريس -

منصب كبري الباحثني لدراسات الرشق األوسط 
 .مبؤسسة كارنيجي للسالم الدويل

 يساهم الدكتور حمزاوي بانتظام يف الكتابة -
للدوريات واملجالت العربية واألكادميية، وله 
مقال يومي يف جريدة الرشوق املرصية  وآخر 
نصف شهري يف جريدة الحياة اللندنية، كام 
يساهم عمرو حمزاوي بتقديم االستشارات 

 .املنوطة يف مجال اختصاصه
 ترتكّز اهتامماته البحثية حول أزمة االنتقال -

الدميوقراطي واألنظمة السلطوية، القوى 
 يف العامل العريب وفرص التعددية، السياسية

حركات االحتجاج االجتامعية وأثرها عىل 
كة يف األنظمة السلطوية، ديناميكيات املشار

الحياة السياسية الرسمية والغري رسمية، 
الحركات االسالمية ودور املجتمع املدين 

وقد . والتحول الدميقراطي يف العامل العريب
تركّزت أبحاثه عىل مرص، بصورة خاصة، ودول 

 .شامل أفريقيا واألردن
 رفض عمرو حمزاوي منصب وزير الشباب يف -

 حكومة احمد شفيق لترصيف االعامل يف
 بعد أن استقبله شفيق 2011فرباير عام 

لعرض املنصب عليه، كام اعتذر عن شغل 
نفس الحقيبة الوزارية الحقا يف حكومة عصام 
  رشف بعد لقاء مامثل مع رئيس حكومة ثورة 

  
  
  

 يناير، لرفضه أن تكون املناصب التنفيذية 25
 .بالتعيني

 تم تعيني حمزاوي يف املجلس القومى لحقوق -
 .2011بريل اإلنسان يف إ

 أعلن حمزاوي عن املشاركة يف تأسيس الحزب -
 قبل 2011املرصي الدميقراطي يف نهاية مارس 

  أن ينفصل هو ومجموعته إلنشاء حزب جديد
 التعليم

 حاصل عيل الدكتوراه من جامعة برلني الحرة  -
 .أملانيا

 حاصل عيل املاجستري من معهد الدراسات -
 . الهاي-االجتامعية 

 -يل املاجستري من جامعة أمسرتدام  حاصل ع-
 .هولندا

  .عيل البكالريوس من جامعة القاهرة حاصل -
 :من إصداراته

  الرشق األوسط الجديد-
  االنتخابات اللبنانية نتائج وآثار-
األحزاب العلامنية يف :  القتال عيل جبهتني-

 العامل العريب
 َكتب محررة

، مركز "يباإلتحاد األورويب والعامل العر: "2006 -
 الدراسات األوروبية، جامعة القاهرة

أصوات مغايرة عن حقوق االنسان يف : "2006 -
جامعة بنسافانيا للنرش،  :العامل العريب

 ) شايس- مع أنطوين تريادو(فيالدلفيا 
التجارب العربية يف تعليم العلوم : "2004 -

، "تحديات املنهج والدور االجتامعي: السياسية
صادر (لسياسية، جامعة القاهرة دائرة العلوم ا
  )باللغة العربية

عمرو  عمرو
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خطابات وبرامج : بني الشعار والواقع: "2004 -
، )صادر باللغة العربية" (اإلصالح يف عامل متغري

 مركز دراسة الدول النامية، جامعة القاهرة
، دائرة العلوم "أعامل حامد ربيع: "2004 -

حسن . مع د(السياسية، جامعة القاهرة 
 )نافعة

" املجتمع املدين يف الرشق األوسط: "2004 -
 ).صادر باللغة األملانية(

الدين، الدولة، والسياسة يف الرشق : "2004 -
) مجموعة مقاالت لفريدمن باترن" (القريب

  )فرهارد إبراهيم. مع د(دار نرش مونسرت، 
ـســياىس (عـمــرو ـمــوىس 

مرصى ووزيـــر خارجيـــة 
واـمـــني ـعـــام الجامـعـــة 

رـشـح العربـيـة االـسـبق وم
 )الجمهوريةلرئاسة 

  3/10/1936 مولده -
 ، وتنتمي عائلته إىل محافظتي القليوبية والغربية- 

حاصل عىل إجازة يف الحقوق من جامعة 
 والتحق بالعمل بالسلك 1957القاهرة 

الدبلومايس بوزارة الخارجية املرصية عام 
1958.  

 عمل مديرا إلدارة الهيئات الدولية بوزارة -
   1977رصية عام الخارجية امل

 ومندوبا دامئا ملرص لدى األمم املتحدة عام -
1990   

   1991ً وزيرا للخارجية عام -
ً أمينا عاما للجامعة العربية عام - ً2001  

 :املناصب التي تقلدها
  .ملحق بوزارة الخارجية املرصية: 1958 -
  
  
 

عمل بالعديد من اإلدارات : 1972 - 1958 -
بعثة املرصية لدى والبعثات املرصية ومنها ال

 األمم املتحدة
مستشار لدى وزير الخارجية : 1977 - 1974 -

 املرصي
إدارة مدير : 1990 - 1986 :1981 - 1977 -

 الهيئات الدولية بوزارة الخارجية املرصية
مندوب مناوب ملرص لدى األمم : 1983 - 1981 -

 املتحدة بنيويورك
 سفري مرص يف الهند: 1986 -1983 -
ًمندوبا دامئا ملرص لدى األمم : 1991 -1990 - ً

 املتحدة بنيويورك
 وزيرا للخارجية املرصية: 2001 -1991 -
 تعيني أحمد ماهر وزير لخارجية مرص خلفا -

لعمرو موىس الذى توىل منصب األمني العام 
 لجامعة الدول العربية

15/5/2001   
 تسلم عمرو موىس منصبه الجديد أمينا عاما -

ربية خلفا للدكتور عصمت بجامعة الدول الع
  عبد املجيد

16/5/2001 
ًأمينا عاما لجامعة الدول : 2011 -2001 - ً

 العربية
عضو يف اللجنة الرفيعة املستوى : 2003 -

التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتهديدات 
والتحديات والتغيري املتعلقة بالسلم واألمن 

 الدوليني
  األوسمة والجوائز

من جمهورية مرص  وشاح النيل حاصل عىل •
 2001العربية يف مايو 

 حاصل عىل وشاح النيلني من جمهورية •
  2001يف يونيو  السودان

وعمر  عمرو
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حصل عىل عدة أوسمة رفيعة املستوى من  •
 - الربازيل - االكوادور: كل من الدول التالية

 أملانيا - األرجنتني
 إنتخاب عمرو موىس رئيسا للجنة الخمسني -

 وبدء اجتامعات 2013لوضع دستور مرص 
  8/9/2013اللجنة 

  عمل وعامل
  1/5/0000 عيد العامل     -
 بدء اإلحتفال بعيد العامل العاملى ىف مدينة -

غو األمريكية وتنظيم إرضابات لتخفيض شيكا
  1/5/1886 ساعات فقط 8ساعات العمل إىل 

   املانيا-عمل وعامل 
 القوات السوفيتية تخمد ثورة عامل أملانيا -

  17/6/1953الرشقية 
   مرص-عمل وعامل 

 إرضاب عامل النسيج بشرب الخيمة مبرص -
  2/1/1946 يوم    21استمر 

يقىض بتوزيع  صدور قرار جمهورى ىف مرص -
وانني ًاألرباح عىل العامل واملوظفني طبقا لق

  27/4/1962 اإلشرتاكية 1961يوليو 
  )سكرتري األمم املتحدة(عنان، كوىف 

 سكرتري األمم املتحدة كوىف عنان يتوصل إىل -
اتفاق مع الرئيس العراقى صدام حسني حول 

  23/2/1998لتفتيش عن أسلحة القتل الجامعى ا
أـســتاذ موـســيقى (ريم عواـطــف عـبــد الـكــ

  )مرصية
  9/2/1931 مولدها   -

  )طبيب مرصى(عوض ابراهيم 
  13/11/1989 وفاته   -
  
  
  
  

  عيد االم
 )تخصيص هذا اليوم لعيد األم املرصية(  عيد األم-

21/3/0000  
 بدء اإلحتفال بعيد األم ىف الدول الغربية   -

21/3/1906  
  21/3/1956ية اإلحتفال بعيد األم ىف مرص  بدا- 

  يد تحرير سيناءع
 مرص تحتفل بتحرير سيناء وإرسائيل تعلن -

عيد (إنسحاب أخر جندى لها عن سيناء 
  25/4/1981)  تحرير سيناء

  عيد ثورة السودان
 زار جامل عبد النارص مع معمر القذاىف -

السودان مبناسبة إحتفال السودان بعيد ثورته     
24/5/1970  

  عيد الجيش الروىس
  23/2/1918فيتى     عيد الجيش السو-

  عيد الحب
  14/2/0000)      فالنتاين داي( عيد الحب -

  عيد الرياضة املرصية
  2/3/0000 عيد الرياضة املرصية       -

  عيد الرشطة املرصى
  25/1/0000 عيد الرشطة ىف مرص    -
 معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة -

الشعبية ىف اإلسامعيلية ضد جنود اإلستعامر 
) عيد الرشطة ىف مرصو(اإلنجليزى 

25/1/1952  
  عيد الطفولة العرىب

  15/1/0000 عيد الطفولة العرىب    -

عيد  عمل
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  عيد العلم
 يلقى خطابا ىف االحتفال بعيد  جامل عبد النارص- 

  18/12/1958 )ألول مرة ىف مرص(العلم 
 خطاب جامل عبد النارص ىف عيد العلم الثامن -

    حيث أعلن شعاره العلم للجميع
6/2/1967  

  عيد العامل
  1/5/0000 عيد العامل   -
بدء اإلحتفال بعيد العامل العاملى ىف مدينة  (-

شيكاغو األمريكية وتنظيم إرضابات لتخفيض 
  1/5/1886 ساعات فقط 8ساعات العمل إىل 

  عيد الفريوز
 11/9/0000 )عيد الفريوز( أول السنة القبطية - 

  العيد القومى السرتاليا
 26/1/0000  القومى ألسرتاليا  العيد  -

  عيد امليالد
 األرثوذكس) للمسيحني الرشقيني( عيد امليالد -
7/1/0000  
اصدر الرئيس حسنى مباررك زار بإعتبار  -

يناير اجازة رسمية ىف كل الدولة  7يوم 
  17/12/2002  مبناسبة عيد امليالد املجيد

  
  

  عيد النرص
  9/5/1945د النرص عىل النازية ىف روسيا  عي- 
 انسحاب قوات العدوان الثالىث من قناة -

وتسلم القوات املرصية ) عيد النرص(السويس 
  23/12/1956نة بورسعيد من البوليس الدوىل مدي

  العيد الوطنى للكويت
  25/2/1950 العيد الوطنى للكويت    -

  )رئيس صوماىل(، محمد فارح عيديد
 جنديا امريكيا ىف معركة مع قوات 16 مرصع -

  4/10/1993رح عيديد باثيوبيا     فا
  1/8/1996 مرصعه وخلفه ابنه حسني     -

  )امري بحرينى(عيىس بن سلامن آل خليفة 
  3/7/1933 مولده   -
 توىل الشيخ عيىس بن سلامن أول خليفة -

  16/12/1961الحاكم ىف البحرين     
  6/3/1999 وفاته   -

  )عليه السالم(عيىس املسيح 
  1/10/1997يد املسيح ىف الرشقية  برئ الس اكتشاف- 

 

  

عيىس  عيد
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 غ

ـــف   ـــدى، جوزـي غاريباـل
 )يطـاىلإسياىس وزعـيم (
)Garibaldi(  

   4/7/1807 مولده   -
  2/6/1882 وفاته   -

  غازات سامة
األملان يستخدمون ألول مرة الغاز السام ضد  -

)   ىف الحرب العاملية األوىل(الفرنسيني 
22/4/1915  

 كامريوىن بسبب إنبعاث 1500مقتل أكرث من  -
  26/8/1986ن بحرية بركانية   الغاز السام م

هجوم بالغاز السام عىل مرتو أنفاق طوكيو   -
19/4/1995  

  )ملك عراقى( غازى األول
  3/4/1939)   ىف حادث سيارة(مقتله  -

  )وزير الداخلية وسياىس سورى(غازى كنعان 
  12/10/2005انتحاره      -

  )ردىنأأديب (غالب هلسا 
  18/12/1932 مولده   -
  18/12/1989)   دمشقىف( وفاته -

  )مرصى ناقدوأديب (غاىل شكرى 
  15/3/1935 مولده   -
  9/5/1998 وفاته   -

  اـغان
  6/3/1957 )ونكروما أول رئيس لها(إستقالل غانا  - 
  
  
  
  
  
  
  

وصل إىل القاهرة نكروما رئيس وزراء غانا  -
وتباحث مع عبد النارص ىف املسائل التى تهم 

  15/6/1958البلدين   
اهرة نكروما رئيس وزراء غانا وصل إىل الق -

واجتمع بعبد النارص وأيد الطرفان سياسة 
  9/1/1959اإلنحياز    الحياد االيجاىب وعدم

خلع الجيش ىف غانا الرئيس نكروما وأصبح  -
  24/2/1966ًالرئيس انكراه رئيسا للدولة   

)   رئيس غانا السابق(وفاة كوامى نكروما  -
27/4/1972  

  )Gandhi ()ئيس هندىر(غاندى، املهامتا 
  2/10/1869 مولده   -
بدء ثورته السلمية ضد اإلحتالل اإلنجليزى  -

  6/4/1919للهند
اإلنجليز يعتقلون املهامتا غاندى وزعامء  -

  5/5/1930العصيان املدىن ىف الهند   
  8/5/1933يبدأ إرضابه عن الطعام ىف الهند    -
بريطانيا تعتقل غاندى ونهرو وبعض  -

  9/8/1942 مؤيديهام
  24/10/1934 ينسحب من املؤمتر الوطنى الهندى - 
متطرف هندوىس يغتاله ىف والية كاتيساوار  -

  30/1/1948 ) وفاة املهامتا غاندى(الهندية 
 وزراء رئيسة وسياسية هندية(غاندى، انديرا 

  )الهند
إنتخاب أنديرا غاندى رئيسة للوزراء ىف الهند  -

  19/1/1966   عقب وفاة شاسرتى املفاجئة  

غاندى  غاريبالدى
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 أجرى عبد النارص محادثات مع أنديرا غاندى -
رئيسة وزراء الهند ووزير الدولة الهندى 

  8/7/1966 بالقاهرة حول تدعيم عدم اإلنحياز
  اجتمع عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف تيتو -

وانديرا غاندى اثناء إنعقاد مؤمتر اقطاب عدم 
  23/10/1966  ملنعقد ىف نيودلهىاإلنحياز ا

 اجتمع جامل عبد النارص بانديرا غاندى رئيسة -
وزراء الهند ىف القاهرة وتنأول اإلجتامع ازمة 
الرشق االوسط ودور دول عدم اإلنحياز ىف 
 مواجهة ىف مواجهة العدوان اإلرسائييل

18/10/1967  
  اتهامها ىف نيودلهى بتهمة الفساد اإلدارى-

3/10/1977  
ىف ) سانجاين( مرصع االبن الثاىن النديرا غاندى -

  23/6/1980حادث طائرة    
 اغتيالها بايدى اثنيني من حراسها الشخصيني   -

31/10/1984  
  )سياىس هندى(غاندى، راجيف 

  2/11/1984  يتوىل منصب رئاسة الوزاء الهند- 
  حزب املؤمتر الهندى بزعامة راجيف غاندى -

  29/12/1984د    يفوز ىف انتخابات الهن
  21/5/1991 مقتله     -

  )محافظة مرصية(الغربية 
انتصار عىل القائد ( عيد محافظة الغربية -

  7/10/1897)   1897الفرنىس فوجري 
  )مدينة مرصية(الغردقة 

 فوز مرص بكأس العامل لناشئات اإلسكواش التى -
 28/8/2003أقيمت بالغردقة    

  )مدينة اسبانية(غرناطة 
الم غرناطة أخر املعاقل اإلسالمية ىف  استس-

 االندلس
2/1/1492  
  
  
  

الغزاىل، أبو حامد بن محمد بن محمد أحمـد 
الفقيـه الصـوىف (الغزاىل الطرىس النيسـابورى 

  )الشافعى حجة اإلسالم
  م1058=  ھ 450 مولده   -
  م18/12/1111=  ھ 505 جامدى اآلخر 14 وفاته - 

  )مدينة فلسطينية(غزة 
 الجيش املرصى عن غزة وهى املحطة  تم جالء-

  19/2/1841األخرية ىف اإلنسحاب من الشام   
ً شهيدا من 38 غارة إرسائيلية عىل غزة خلفت -

  28/2/1955الجيش املرصى    
 29/3/1955    جامل عبد النارص يزور غزة-
 معارك خان يونس وغزة اثناء العدوان الثالىث -

ناء بعد انسحاب القوات املرصية من سي
  3/11/1956وعمليات القتل الجامعى    

 إرسائيل ترفض دعوة األمم املتحدة اإلنسحاب -
من سيناء وغزة إال إذا حصلت عىل ضامنات 

بحرية املالحة ىف قناة السويس وخليج العقبة    
3/2/1957  

 أعلنت جولدا مائري إنسحاب القوات -
اإلرسائيلية من منطقة رشم الشيخ وقطاع غزة 

 350(قوات تابعة لالمم املتحدة ورابطت 
ىف غزة ورشم الشيخ وحدود سيناء   ) رجال

1/3/1957 
 مرص متنح قطاع غزة حكام ذاتيا ضمن األراىض -

  9/3/1962الفلسطينية     
بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -

مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط
دن وإحتالل سيناء إرسائيل ملرص وسوريا واألر

وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 
  5/6/1967وقطاع غزة    

غزة  غاندى
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 يارس عرفات واسحق رابني يوقعان ىف  -
واشنطن معاهدة سالم تقىض ببدء الحكم 

  13/9/1993الذاىت ىف غزة واريحا   
  1/7/1994يارس عرفات يدخل مدينة غزة    -
بني (املوافقة عىل تنفيذ اتفاق غزة واريحا  -

 )عرفات وبرييز
9/2/1994  

أريحا بني الفلسطينني / توقيع إتفاق غزة  -
  4/5/1994وإرسائيل 

إنتقال الحكم ىف قطاع غزة إىل السلطة املدنية  -
  عاما من اإلحتالل27الفلسطينية بعد 

17/5/1994  
رئيس الوزراء الربيطاىن توىن بلري يقوم بجولة  -

ىف الرشق األوسط شملت القاهرة والرياض 
  17/4/1998وعامن والقدس وغزة 

افتتاح مطار غزة الدوىل الجديد ىف احتفال  -
  24/11/1998تاريخى 

الرئيس االمريىك بل كلنتون يزورغزة ويفتح  -
مطارها الدوىل ويلقى كلمة ىف املجلس 
الترشيعى الفلسطينى ويدعو إىل مامرسة 

  14/12/1998فلسطني لتقرير مصريهم    
  مناطق3إقتحمت قوات اإلحتالل اإلرسائيىل  -

خاضعة للسلطة الفلسطينية بالضفه الغربية 
وقطاع غزة وقصفت دباباتها خان يونس مام 

يف (أسفر عن استشهاد الرضيعة إميان حجر 
  7/5/2001)    الشهر الرابع من العمر

مجزرة وحشية لشارون ضد السكان املدنيني  -
 150 شهيدا وإصابة 15ىف غزة راح ضحيتها 

  23/7/2002أخرين 
  12/9/2005رسائيل من غزة     انسحاب ا -
ىف خطف الدبلوماىس املرصى حسام املوصىل  -

  10/2/2006 غزة واإلفراج عنه ىف اليوم التاىل
  
  
  
  

  14/6/2007 حركة حامس تسيطر عىل قطاع غزة -
  )معاهدة(غزة واريحا 

بني (املوافقة عىل تنفيذ اتفاق غزة واريحا  -
 9/2/1994)   عرفات وبرييز

 كويتالغزو العراقى لل
القوات (العدوان العراقى عىل دولة الكويت  -

)   العراقية تغزو الكويت وتحتل قرص األمري
2/8/1990  

صدام حسني يعلن ضم العراق إىل الكويت  -
8/8/1990  

عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة بدعوى من  -
مبارك لبحث أزمة غزو العراق للكويت 
 ويطالب مبفهوم موحد لألمن العرىب

9/8/1990  
العراق يعلن ضم الكويت باعتبارها محافظة  -

  28/8/1990عراقية 
الكويت تشعل النار ىف آبار النفط الكويتية  -

7/2/1991  
عودة أمري الكويت بعد تحريرها من الغزو  -

 العراقى
14/3/1991  

  برئ التى اشعلتها75إخامد اخر برئ برتول من  - 
  6/11/1991 القوات العراقية ىف الكويت

   تبوكغزوة
عودة النبى محمد عليه الصالة والسالم من  -

  هجرية9 رمضان 26= غزوة تبوك إىل املدينة 
  م5/1/631

  )أديب فلسطينى(غسان كنفاىن 
  4/1936 /9 مولده       -
  8/7/1972اغتياله        -

غسان  غزة
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  الغالف الجوى
تخرتق الغالف " 2فيجا "مركبة الفضاء الروسية  -

  9/3/1986الجوى للمذنب هاىل    
مؤمتر دوىل حول الغالف الجوى ومشكالت  -

  1/7/1988البيئة  
  غواصات

الواليات املتحدة األمريكية تنزل أول غواصة  -
 21/1/1954ذرية إىل البحر    

أمتت الغواصة الذرية األمريكية نوتيلوس أول  -
  3/8/1958  عبور تحت املاء للقطب الشامىل

 نووية ىف الواليات املتحدة تطلق أول غواصة -
  19/8/1958   طن5900العامل تبلغ حمولتها 

تم إطالق الصاروخ األمريىك بوالريس من  -
  20/7/1960 غواصة مغمورة ىف مياه املحيط

 بحارا بني 69اختفاء غواصة إرسائيلية تحمل  -
  23/1/1968   جزيرة كريت وسواحل مرص

غرق غواصة نووية سوفيتية قرب سواحل  -
  6/10/1986امريكا 

غرق غواصة روسية ىف املياه اإلقليمية الرنويجية  -
7/4/1989  

  
  

  )انسان الغابة(غوريلال 
مولد ثاىن غوريلال ىف العامل عن طريق  -

  5/6/1984التخصيب 
  غينيا

  2/10/1958  إعالن جمهورية غينيا املستقلة -
اجتمع ىف كوناكرى عاصمة غينيا رؤساء غينيا  -

اد الجمهورية وغانا وماىل واتفقوا عىل اتح
  24/12/1960الثالثة 

إستقبل جامل عبد النارص أحمد سيكتورى  -
رئيس جمهورية غينيا وأجتمع به ىف القاهرة   

8/5/1961  
هولندا وأندونسيا تتوصالن إلتفاق بشأن غينيا  -

  15/8/1962الجديدة الغربية    
محادثات عبدالنارص وأحمد سيكتورى رئيس  -

 القضايا الدولية   جمهورية غينيا وإستعراض
4/8/1965  

  12/10/1968 إستقالل جمهورية غينيا     -
 توىل النسانا كونتى رئاسة جمهورية غينيا  -

5/4/1984  
  6/7/1985محاولة إنقالب فاشلة ىف غينيا   -

 

  

غينيا  الغالف
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 ف

فنانـة ممثلة (فاتن حاممة 
  )مرصية

   27/5/1931 مولدها   -
  الفاتيكان

 بدأ مايكل أنجلو رسم سقف كنيسة السستني ىف -
  10/3/1508الفاتيكان

من ) القس األملاىن( استبعاد مارتن لوثر -
  3/1/1521الكنيسة ىف الفاتيكان   

ة ىف  إعالن حصانة بابا الفاتيكان القانوني-
  13/5/1871إيطاليا  

 فرنسا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع الفاتيكان -
29/7/1904  

 إعالن دولة الفاتيكان وعىل رأسها البابا حاكام -
 لها

7/6/1929  
الكاردينال كارول ملنصب بابا الفاتيكان ( انتخاب -

  16/10/1978)  باسم البابا يوحنا بولس الثاىن
فان لكل منهام كدولة  إيطاليا والفاتيكان تعرت-

  18/2/1984مستقلة 
 بدء عالقات دبلوماسية بني اإلتحاد السوفيتى -

 والفاتيكان
15/3/1990  

 إتفاق بني األزهر والفاتيكان لتعميق الحوار -
  بني األديان

2/6/1998  
 وفاة البابا يوحنا بولس الثاىن بابا الفاتيكان -

 عاما بعد أن ظل يرأس الكنيسة 84عن 
  2/4/2005 عاما 26يكية طوال الكاثول

  
  
  
  

  إختيار الكاردنيال األملاىن جوزيف راتسينجر-
(Ratzinger)) 78بابا جديد للفاتيكان ) ً عاما

بعد وفاة  16 ويحمل اسم بندكتوس 265رقم 
  19/4/2005 2/4/2005البابا بولس الثاين يف 

   ارسائيل- عالقات -الفاتيكان 
 الفاتيكان  بدء العالقات الدبلوماسية بني-

  15/6/1994وإرسائيل 
   إيطاليا- عالقات -الفاتيكان 

 إيطاليا والفاتيكان تعرتفان لكل منهام كدولة -
 18/2/1984مستقلة 

   روسيا- عالقات -الفاتيكان 
 بدء عالقات دبلوماسية بني اإلتحاد السوفيتى -

 15/3/1990والفاتيكان 
   سوريا- عالقات -الفاتيكان 

تيكان زيارة تاريخية لسوريا    بدأ بابا ألفا-
5/5/2001  

   السويد- عالقات -الفاتيكان 
 إقامة عالقات دبلوماسية بني السويد -

  24/3/1983والفاتيكان 
ــات -الفاتيـكــان  ــات املتـحــدة - عالـق  الوالـي

  األمريكية
 ريجان يتفق مع البابا جون بول ىف زيارة -

للفاتيكان عىل التخطيط للقضاء عىل النظام 
  7/6/1982عى ىف بولندا   الشيو

الفاتيكان  فاتن
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  )Vagner( )موسيقار املاىن(فاجرن، ريتشارد 
  22/5/1813 مولده   -
  13/2/1883 وفاته    -

  )ممثل مرصى(فاخر محمد فاخر 
  1/12/1962 وفاته    -

  )مخرج فرنىس(فاديم، روجيه 
   26/1/1928 مولده   -
  12/2/2000 وفاته    -

ـل  ـاراداى، مايـك ـوف(ـف ـاىئ وفيلـس ـامل الكيمـي  الـع
  )Faraday) (ىئ بريطاىنوفيزيا

  22/9/1791 مولده   -
  25/8/1867 وفاته    -

  )مركبة فضاء امريكية (3فارس 
 3إطالق املركبة الفضائية األمريكية فارس  -

 وإتخاذها مدارا حول كوكب املريخ
28/5/1971  

  )سورى رئيسوزعيم (فارس الخورى 
  2/1/1962 وفاته    -

  )لبناىن األصل صحفى مرصى( فارس منر
  6/1/1856 مولده   -
  19/12/1951 وفاته    -

 امـريىكعامل الكرتونيات (فيلو تايلور  فارنوث،
  )Fornworth( )اخرتاع التليفزيون

  19/8/1906 مولده   -
  11/3/1971 وفاته    -

مـلـــــك (فـــــاروق األول 
  )مرصى

  11/2/1920 مولده    -
امللك فاروق يعتىل عرش  -

مرص بعد وفاة والده امللك 
  28/4/1936 األول فؤاد

  
  
  
  

تسليم امللك فاروق األول سلطاته الدستورية  -
بعد إنتهاء الوصاية عليه من مجلس (كاملة 

مشكل من األمري محمد عىل وعزيز عزت باشا 
  29/7/1937)    ورشيف صربى باشا

 امللك فاروق يصدر قرارا ملكيا بتعيني عىل -
  20/10/1937ماهر رئيسا للديوان امللىك 

  20/1/1938اروق ملك مرص من فريدة زواج ف - 
اإلحتفال برفع الستار عن متثال مصطفى كامل  -

ىف حضور امللك فاروق، وألقى عىل ماهر 
كلمة وألقى خليل مطران قصيدة وتبعه 

  14/5/1940أحمد محرم     
خطبة الجمعة بجامع بيربس بحضور امللك  -

 فاروق الذى عرب فيها الشيخ مصطفى املراغى
االشرتاك ىف  ر عن الدعوة بعدمشيخ االزه

الحرب العاملية الثانية التى الناقة ملرص فيها 
  19/9/1941وال جمل   

ألف مصطفى ( فرباير ىف مرص 4حادث  -
 النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار بريطاىن

  4/2/1942) للملك فاروق
) األسكندرية(إنشاء جامعة فاروق األول  -

18/7/1942 
ة عربية ىف أنشاص لبحث قضية إفتتاح أول قم -

ق األول ملك إفتتحه امللك فارو(فلسطني 
 )1946 مارس 29، 28مرص وأستمر يومني 

28/3/1946  
امللك فاروق يضع حجر األساس لسد أسوان  -

27/3/1948  
تم زواج امللك فاروق من نارميان ابنه حسني  -

فهمى صادق سكرتري عام وزارة املواصالت 
  6/5/1951املرصى 

 ىف قوات الجيش املرصى تحارص القصور امللكية - 
الثورة (رأس التني واملنتزه وعابدين والقبة 

  توجه نداء إىل امللك السابق فاروق بالتنازل 
  

فاروق  فاجرن
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عن العرش ومغادرة البالد قبل السادسة مساء 
نهائيا من وتنحيه عن العرش البنه وتركه مرص 

  26/7/1952)   األسكندرية
  18/3/1965 وفاته  -

عــامل مرصى وعــامل الفضــاء (فــاروق البــاز 
  )والجيولوجيا والجيوفيزياء

  2/1/1938 مولده   -
  )شاعر وصحفى مرصى(فاروق جويده 

  10/2/1945 مولده   -
سياىس مرصى ووزير الثقافـة (فاروق حسنى 

  )االسبق
  10/1/1938 مولده   -
  1978 توىل وزارة الثقافة املرصية ىف أكتوبر -

  )إذاعى وشاعر مرصى(فاروق شوشه 
  9/1/1936 مولده   -

  )مدينة سودانية(فاشودة 
 حادثة فاشودة وصول حملة فرنسية إىل بلدة -

وبدء الخالف بني فرنسا (فاشودة السودانية 
  10/7/1898) نيا للسيطرة عىل أعاىل النيلوبريطا

سياىس عراقـى ورئـيس وزراء (فاضل الجامل 
  )العراق

  24/5/1997   وفاته  -
) كرمية الخـديوى إسـامعيل(فاطمة إسامعيل 

  )انشات الجامعة املرصية من أموالها(
  3/6/1853 مولدها   -
قامت ( افتتاح الجامعة املرصية االهلية رسميا -

 فاطمة اسامعيل بالتربع إلنشاء الجامعة املرصية
وكان مقرها األول مببنى الجامعة األمريكية (

  21/12/1908)  حريربالقاهرة مبيدان الت
  18/11/1920 وفاتها    -
  
  
  
  
  

  )صحفية مرصية(فاطمة اليوسف 
  15/1/1898 مولدها   -
  9/4/1958 وفاتها    -

  )ممثلة مرصية(فاطمة رشدى 
  15/2/1908 مولدها   -
 عرض فليم العزمية أول فليم واقعى مرصى -

 إخراج كامل سامل بطولة حسني صدقى وفاطمة
  6/11/1939رشدى 

  23/1/1996 وفاتها    -
دكتورة مرصيـة وأسـتاذة األدب (فاطمة موىس 

  )اإلنجليزى والدراسات النقدية والرتجمة
  25/4/1927 مولدها   -
  13/10/2007 وفاتها    -

  )Valla) (موسيقى اسباين(فاال، مانويل دى 
  14/11/1946 وفاته    -

رئيس منساوى واألمـني العـام (فالدهايم، كريت 
  )Waldheim) (1972حدة عام لالمم املت

  21/12/1918 مولده   -
  توليه منصب السكرتري العام لالمم املتحدة -

  21/12/1971)   14/6/2007توىف ىف (
  8/6/1986  إنتخابه رئيسا للنمسا   -
  14/6/2007 وفاته    -

  )رائدة فضاء روسية(فالنتينا 
  إطالق مركبة فضاء سوفيتية تحمل فالنتينا -

  16/6/1963دة فضاء ىف العامل    أوىل رائ
  )Valentino) (ممثل ايطاىل(فالنتينو، رودلف 

  6/5/1895 مولده   -
  23/8/1926 وفاته    -

فالنتينو  فاروق
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  )de Valera( )زعيم ايرلندى( دى ،فالريا
  14/10/1882 مولده   -
  29/8/1975 وفاته    -

ــول  ــالريي، ـب ــب وشـــاعر(ـف ــرنىس أدـي ) ـف
)Valery(  

  30/10/1871 مولده   -
  20/7/1945 وفاته    -

  )عبد املوىل( )مسترشق فنلندى(فالني 
  23/10/1852 وفاته    -

امريىك هولندى االصـل (، كرنيليوس  ديكفان
ـام ـريوىن املـق ـية ـب ـريىك الجنـس ـن رواد  واـم ـم

  )Van Dyck ( )تحديث الثقافة العربية
  13/8/1818 مولده   -

  )فرنىس ممثل كوميدى(فانتوس، لويس دى 
  31/7/1914 مولده   -

ـانس، ســايروس  ـريىكســياىس(ـف ـر  و اـم وزـي
  )Vance( )خارجية الواليات املتحدة األسبق

  13/1/2002)      عاما84عن ( وفاته    -
ـورى  ـاىن، امنـت ـاىل(فانـف ـياىس ايـط ـيس  وـس رـئ

  )وزراء ايطاليا
وصول السنيور امنتورى فانفاىن واجتمع  -

  6/1/1959عبدالنارص وبحثا إمكان التعاون 
ميـزان ع مخـرت وعامل املاىن(، دانيل فاهرنهيت

    )Fahrenheit( )الحرارة اىل درجات
  1686/ 24/5 مولده      -
  16/9/1736 وفاته    -

  
  
  
  
  
  
  
  

 Lach( )ا بولـنــدةرئيـســ(فاونـســا، لـيــنج 
Walesa(  

 9/12/1990وزها ىف االنتخابات البولندية ف -
  )ممثل مرصىمطرب (فايد محمد فايد 

  27/10/1988 وفاته    -
  )مخرج مرصى( فايز حجاب

  29/4/1996    وفاته-
  )مطربة مرصية(فايزة احمد 

  21/9/1983 وفاتها    -
  )مركبة فضاء امريكية(فايكنج 

املركبة الفضائية األمريكية فايكنج تصل سطح  -
  20/7/1976املريخ  

  فتح مرص
  16/4/639عمرو بن العاص يفتح مرص    -

  فتح مكة
  هـ تم فتح مكه عىل يد الرسول8 رمضان 21 - 

وسمى هذا )  عليه وسلمالـلـهصىل (محمد 
  11/1/630العام عام الفتح   

  )ص مرصىاقصوأديب (فتحى األبيارى 
  3/8/1934 مولده   -

  )مرصىوسياىس أديب (فتحى رضوان 
  14/5/1911 مولده   -
  2/10/1988)  ً عاما77عن ( وفاته -

  )صحفى مرصى(فتحى الرمىل 
  2/6/1977 وفاته    -

  )ناقد مرصىأديب و(فتحى سالمة 
  5/2/1937 مولده   -

  )رواىئ مرصىوأديب (فتحى غانم 
  24/3/1924 مولده   -
  2/2/1999 وفاته    -

فتحى  فالريا
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  )مثال مرصى(فتحى محمود 
  17/6/1981 وفاته    -

  )مطربة مرصية(فتحية احمد 
  5/12/1975 وفاتها    -

  فتنة طائفية
 بداية اإلضطرابات الطائفية ىف الزاوية الحمراء - 

  12/6/1981بالقاهرة   
فتنة طائفية ىف أسيوط بسبب إمتالك قطعة  -

  3/5/1992)    13يقتل فيها (أرض 
 من األقباط ىف البدارى مبحافظة 8إغتيال  -

  25/2/1996أسيوط 
) الخصوص( فتنة طائفية بدأت مبشاجرة بقرية -

 5قليوبية بني مسلمني ومسيحيني انتهت مبقتل 
  5/4/2013مواطنني وإصابة أخرين 

ىل الكاتدرائية املرقسية بالعباسية  اعتداء ع-
أثناء تشييع جنازة ضحايا فتنة قرية الخصوص 

8/4/2013 
  بريطانيا -الفحم 

  1/1/1947تأميم صناعة الفحم ىف بريطانيا   -
  )سياىس مرصى(فخرى عبد النور 

  15/6/1881 مولده   -
  9/12/1942 وفاته    -

  )فلسطينية شاعرةاديبة و( فدوى طوقان
  12/12/2003    وفاتها -

  )سباىنإكاتب  سياىس(مانويل , فراجا
  23/11/1922 مولده   -

ـان أون ـار، ـج ـه وفراجوـن ـرنىس(رـي  ) مصــور ـف
)Fragonard(  

  5/4/1732 مولده   -
  22/8/1806 وفاته    -
  
  
  
  
  

  )وىل عهد النمسا(فراناند، فرانتز 
حادث إغتيال األرشيدوق فرانتز فرديناند  -

األوىل للحرب الرشارة (وارث عرش النمسا 
 )العاملية األوىل

28/6/1914  
  )France( )أديب فرنىس(فرانس، اناتول 

  16/4/1844 مولده   -
  13/10/1924 وفاته    -

 )ـفـرنىسورـئـيس ـسـياىس (ـفـرانس، مـنـديس 
)Mendès France(  

  11/1/1907 مولده   -
  18/10/1982 وفاته    -

ــربوا  )مصـــور ايطـــاىل(دال . فرانشســـكا، بـي
)Francesca( 

  12/10/1492 وفاته    -
)  املولدبلجيىك وموسيقار فرنىس(فرانك، سيزار 

)Franck( 
 10/12/1882 مولده   -
  8/11/1890 وفاته    -

  الفرانكفون
  17/2/1986بدء إجتامعات الفرانكفون    -
انتخاب دكتور بطرس غاىل امينا عاما للدول  -

  16/11/1997) الفرانكوفونية(اطقة بالفرنسية الن
 )سـياىس وأدـيـب اـمـريىك(انكلني، بنـيـامني فـر

)Franklin(  
  17/1/1706 مولده   -
  17/4/1790 وفاته    -

  )Farnco ()ملك اسباىن(فرانكو، فرانسيسكو 
  4/12/1892 مولده   -

فرانكو  فتحى
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  14/3/1931توليه حكم أسبانيا    -
سبانية بعصيان قائد أل بدء الحرب األهلية ا-

   حكومة مدريد الرشعيةوجزر الكنارى 
17/7/1936  

جنود الحاكم االسباىن فرانكو يقتلون الشاعر  -
 Federico García(فدريكو جارسيا لوركا 

Lorca  (19/8/1936  
 26/1/1939انكو سقوط برشلونه ىف أيدى قوات فر - 
  - 1/4/1939نتهاء الحرب األهلية األسبانية  إ -

الجرنال فرانكو يدخل مدريد عاصمة أسبانيا   
4/4/1939  

رانكو يعلن خوان كارلوس وريثا لعرش  ف-
)   وفق املبادئ واملؤسسات الفرنكونية(أسبانيا 

15/7/1969  
 االمري خوان كارلوس يتوىل رئاسة الدولة االسبانية -

  30/10/1975بسبب مرض الجرنال فرانكو 
  20/11/1975 وفاته    -

  )زعيم شيىل(فراى، ادوارد 
  22/1/1982 وفاته    -

 )فنـان امـريىك( )االبـن(س فربانكس، دوجـال
)Fairbanks(  

  9/12/1909 مولده   -
  7/5/2000 وفاته    -

أـسـتاذ عـلـم اـلـنفس (ـفـرج عـبـد الـقـادر ـطـه 
  )مرصى

  1/5/1937 مولده   -
 شــاعر(فرجيــل، بوبليــوس ورغيليــوس مــارو 

  )Vergil ()مؤلف االنيادة) (روماىن
  .م. ق70 /10/ 15  هولد م-
  م. ق21/9/19 وفاته   -
  
  
  
  
  

  )أديب مرصى لبناىن االصل(انطون فرح 
  3/7/1922 وفاته    -

اســتاذ  ودكتــورة مرصيــة(فرخنــده حســن 
  )الكمياء والبيولوجي

  29/8/1930 مولدها   -
  )امرباطور املاىن(فردريك األكرب 

  17/8/1786 مولده   -
  )ملك بروسيا(فردريك الثاىن 

 أوقع فردريك الثاىن ملك بروسيا الهزمية بقوات - 
  7/5/1757طور الرومانية ىف براج   اإلمربا

  )ملك الدمنارك(فردريك التاسع 
  14/1/1972 وفاته    -

  )Nietzsche) (فيلسوف املاىن(شيه تفردريك، ني
  25/8/1900 وفاته    -

 اشـتهرت التـى) (ممثلة مرصية(فردوس محمد 
  )بدور األم

  30/1/1961 وفاتها    -
  )موسيقار ايطاىل(فردى، جوسيبى 

  10/9/1813   مولده -
  27/1/1901 وفاته    -

مهندس بريطاىن املهندس (فردين، كريستوفر 
  )الذى قام بتخطيط لندن

  20/10/1632 مولده   -
  )معاهدة(فرساى 

إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف  -
أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 

      1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 
19/1/1919 

  )ايطاىل مصمم ازياء (جياىن  فرستاىش،
  15/7/1997اغتياله         -

فرستاىش  فراى
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  )مدينة بولندية(فرسوفيا 
  17/1/1945قوات السوفيتية تحتل فرسوفيا ال -

  1841 فرباير13فرمان 
 فرباير لتصبح وراثة عرش 13تم تعديل فرمان  -

ًمرص لألكرب سنا من ساللة محمد عىل الذكور  
19/4/1841  

 فرمان عثامىن بتغيري نظام وراثة العرش صدور -
 من أكرب بإسناده إىل أكرب أنجال الواىل بدال

  27/5/1866ً أفراد أرسة محمد عىل سنا
ـاء  ـعـامل اـمـريىك(فرـمـى، فريـكـو  ـعـامل الفيزـي

حـصـل ـعـىل ـجـائزة  والذرـيـة اإليـطـاىل املوـلـد
ــل ىف ــات نوـب ــف النيوتروـن ــاء اكتـش  الفيزـي

تفاعـل ذرى  ، وتوصل إىل أول سلسلةالبطيئة
  )Fermi( )يصنعها االنسان

  29/9/1901 مولده   -
  28/11/1954 وفاته   -

  )Vermeer) (رسام هولندى(فرميري، جان 
 31/10/1632 مولده   -

  )Verne( )كاتب ورواىئ فرنىس(، جول فرن
  8/2/1828 مولده   -
  24/3/1905 وفاته    -

  )Fernandel( )فنان فرنىس( ، جوزيففرنانديل
  8/5/1903ده    مول-
  27/2/1971 وفاته    -

  فرنسا
 100قتل الكاثوليك (مذبحة داىس ىف فرنسا  -

  1/3/1562)   بروتستنتى
  
  
  
  
  

تم إعالن أول دستور للجمهورية ىف فرنسا  -
24/6/1739  

) العيد الوطنى ىف فرنسا(سقوط الباستيل  -
14/7/1789  

) املارسيلييز( الثورة الفرنسية  وضع نشيد-
25/4/1792  

ية ىف فرنسا الغاء امللكية واعالن الجمهور -
21/9/1792  

الجمعية الوطنية الفرنسية توافق عىل دستور  -
  3/9/1793فرنسا 

  23/6/1795صدور دستور الجمهورية الفرنسية  - 
  4/6/1800دخول القوات الفرنسية جنوا    -
ضد   إنعقاد حلف مشرتك بني إنجلرتا وأسبانيا-

 14/1/1809فرنسا 
 الحكومة الجامهريية( كوميونة باريس الثانية قيام - 

 التى تألفت ىف باريس ىف نهاية الحرب الربوسية
  18/3/1871) الفرنسية

 الجرنال ديجول يدعو الفرنسيني ملواصلة -
)    من راديو لندن(الحرب ضد أملانيا النازية 

18/6/1940 
 تحرير باريس من القوات النازية أثناء الحرب -

انية ودخول ديجول باريس عىل العاملية الث
  25/8/1944رأس قوته 

 النواب الفرنسيون ينتخبون باالجامع الجرنال -
 13/11/1945يجول رئيسا للجمهورية الفرنسية د

ود لرئاسة الجمهورية الفرنسية  ديجول يع-
1/6/1958 

   انتخاب ديجول رئيسا لجمهورية فرنسا الخامسة- 
21/12/1958 

فرنسا التدريجى من  ديجول يبدأ إنسحاب -
حلف األطلنطى برفض السامح بقواعد 

 8/6/1959صوارخ أمريكية فيها   
  الرئيس الفرنىس ديجول يعلن حق الجزائريني -

  16/9/1959ىف تقرير مصريهم    

فرنسا  فرسوفيا



 

 400

  

)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

 الرئيس الفرنىس ديجول يعلن موافقته عىل -
  5/2/1962إستقالل الجزائر    

ب رئيس  الفرنسيون يقررون ىف استفتاء انتخا-
 30/10/1962الجمهورية باالقرتاع العام  

  الرئيس الفرنىس ديجول يدعو الحكومة الجزائرية- 
 14/6/1963املؤقتة للمفاوضة    

 إعادة انتخاب شارل ديجول رئيسا لجمهورية -
 19/12/1965فرنسا  

 جورج بومبيدو يؤلف الحكومة الفرنسية  -
11/1/1966 

مهورية  إستقالة ديجول من رئاسة الج-
  28/4/1969الفرنسية واعتزاله السياسة   

  فالريى جيسكار ديستان يصبح رئيسا لجمهورية- 
  19/5/1974فرنسا   

 إنتخاب جاك شرياك رئيسا لوزارة فرنسا  -
27/5/1974 

إستقالة رئيس الوزراء الفرنىس جاك شرياك من  -
منصبه وتعيني رميون بار بالنيابة    

26/8/1976  
تان رئيس فرنسا يفتتح مركز  جيسكار ديس-

  31/1/1977بومبيدو الثقاىف بباريس  
 إنتخاب فرانسو ميرتان رئيس للجمهورية ىف -

  10/5/1981فرنسا  
 ً إنتخاب جورج مارشيه زعيام للحزب الشيوعى- 

  10/2/1985الفرنىس  
إنضامم النساء الفرنسيات للبحرية الفرنسية  -

17/2/1985  
يرتان رئيس لفرنسا   إعادة إنتخاب فرانسوا م-

8/5/1988  
   اسبانيا- عالقات -فرنسا 

تتوحد   توقيع معاهدة بني فرنسا وأسبانيا-
مبقتضاها كافة مقاطعات فرنسا ىف دولة 

  4/5/1598واحدة  
  
  

  9/1/1791 فرنسا تعلن الحرب عىل أسبانيا -
للحفاظ   توقيع معاهدة بني فرنسا وأسبانيا-

  3/10/1904عىل إستقالل املغرب  
عىل إقتسام املغرب    إتفاق فرنسا وأسبانيا-

8/4/1906 
   اسرتاليا- عالقات -فرنسا 

أسرتاليا تقدم إحتجاجا رسميا لفرنسا لتفجريها  -
أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط الهادى   

27/8/1968 
   ارسائيل- عالقات -فرنسا 

 يعلن ضم الضفة الـلـه ملك األردن عبد-
 24/1/1949الغربية إىل األردن  

  24/1/1949 فرنسا تعرتف بإرسائيل  -
   املانيا- عالقات -فرنسا 

التوقيع عىل إتفاقية الصلح بني أملانيا وفرنسا  -
  1/3/1871إلنهاء حرب السبعني عاما    

إتفاق بني فرنسا وأملانيا تعرتف فيه أملانيا  -
 8/2/1909مبصالح فرنسا ىف املغرب    

   بروسيا- عالقات -فرنسا 
الحكومة (قيام كوميونة باريس الثانية  -

الجامهريية التى تألفت ىف باريس ىف نهاية 
  18/3/1871) الحرب الربوسية الفرنسية

  10/5/1871نتهاء الحرب الفرنسية الربوسية إ - 
   بريطانيا- عالقات -فرنسا 

توقيع معاهدة أدنربة بني إنجلرتا وفرنسا  -
6/7/1560  

زى والفرنىس ىف مياه إشتباك األسطولني اإلنجلي -
 6/7/1782مدراس بالهند 

إنتصار اإلنجليز عىل الفرنسيني ىف سيدى جابر  -
13/3/1801  

فرنسا  فرنسا
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إعالن بريطانيا الحرب عىل فرنسا بسبب  -
تدخل نابليون بونابرت ىف شئون إيطاليا 

  18/5/1803وسويرسا 
توقيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا  -

ام ىف مرص بخصوص تقسيم النفوذ بينه
 8/4/1904ومراكش      

وقعت فرنسا وبريطانيا تحالف ىف دنكرك  -
4/3/1947 

 - بداية رحالت طائرة الكونكورد الربيطانية  -
 21/1/1976الفرنسية اإلنتاج  

   بولندا- عالقات -فرنسا 
فرنسا وبولندا توقعان معاهدة صداقة وتعاون  -

4/9/1932 
   تركيا- عالقات -فرنسا 

تتنازل لرتكيا عن ميناء األسكندرونة فرنسا  -
 23/6/1939السورى    

   توجو- عالقات -فرنسا 
  27/4/1960 إستقالل توجو عن فرنسا  -

   تونس- عالقات -فرنسا 
التوقيع عىل اتفاقية فرنسية ايطالية والتى  -

تنازلت فيها ايطاليا عن مطالبها واطامعها ىف 
 30/9/1869تونس  

الفرنسية من تونس  بدء إنسحاب القوات  -
 الجالء عن قاعدة بنزرت ىف  - 3/7/1958

 15/10/1963تونس   
   الجزائر- عالقات -فرنسا 

 6/7/1830إحتالل فرنسا للجزائر   -
السلطات الفرنسية تنزل طائرة تحمل أحمد  -

بن بيال قائد جيش التحرير الجزائرى وأربعة 
من رفاقه ىف مطار عسكرى ترىك قرب الجزائر 

يس يقهم اىل الرياض وتعتقلهم ىف بارىف طر
  22/10/1956ليظلوا محتجزين خمسة اعوام 

  
  
 

البحرية الفرنسية تغريعىل السواحل الجزائرية  -
وتستوىل عىل سفينة اتوس املحملة باسلحة 
من مرص إىل الثورة الجزائرية وفرنسا 
تستدعي سفريها يف مرص وتتقدم لشكوي 

يل مرص إيل مجلس األمن الدو ضد جديدة
23/10/1956  

إفتتاح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر بني فرنسا  - 
  20/5/1962وأعضاء الحكومة الجزائرية املؤقتة   

التى أدت إىل إستقالل " إيفيان"بدء مفاوضات  -
 7/3/1962الجزائر   

الرئيس الفرنىس ديجول يعلن موافقته عىل  -
 5/2/1962إستقالل الجزائر      

   روسيا-ت  عالقا-فرنسا 
 8/7/1792فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا    -
 9/10/1806روسيا تعلن الحرب عىل فرنسا  -
  19/7/1870فرنسا تعلن الحرب عىل روسيا  -

   سوريا- عالقات -فرنسا 
 انجلرتا وفرنسا تتفقان عىل الحدود التى -

 23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني   
لسورية ون يعلنون نهاية الثورة ا الفرنسي-

7/7/1921  
   فيتنام- عالقات -فرنسا 

  6/6/1884 فرنسا تعلن إحتاللها فيتنام    -
توقيع الهدنة بني فرنسا وفيتنام الشاملية  -

20/7/1954  
   كمبوديا- عالقات -فرنسا 

  11/8/1863عىل كمبوديا فرنسا تفرض وصايتها  - 
   لبنان- عالقات -فرنسا 

 9/4/1932ناىن  تحتل املجلس النياىب اللبفرنسا - 
فرنسا تبدأ سحب جيوشها من لبنان بعد  -

 10/3/1946إحتالل دام أكرث من عقدين   
جالء اخر الجنود الفرنسيني عن لبنان  -

31/12/1946  

فرنسا  فرنسا
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  مدغشقر - عالقات -فرنسا 
  1/6/1883 فرنسا تغزو جزيرة مدغشقر   -

   املغرب- عالقات -فرنسا 
يضاء  القوات الفرنسية للدار البإحتالل -

4/8/1907  
وات الفرنسية تحتل جنوب املغرب الق -

25/5/1910  
  هولندا - عالقات -فرنسا 

  11/7/1810بليون يضم هولندا إلمرباطوريته نا - 
   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -فرنسا 

الواليات املتحدة األمريكية تشرتى لويزيانا  -
  30/4/1803ونيو أورليانز من فرنسا  

  اليابان - عالقات -فرنسا 
إحتفال رسمى ىف طوكيو لتسليم قبعة نابليون  -

  2/8/1987إىل فرنسا 
 Petrarch) (أديب ايطاىل(فرنسيسس، باترك 

Francese(  
  18/7/1374 وفاته    -

  )Forster) (سياىس بريطاىن(فروسرت، ويليام 
 11/7/1818 مولده   -

ـد، ـفىس منســاوى( ســيجموند فروـي ـامل ـن  )ـع
)Freud(   

  6/5/1856مولده    -
إنعقاد املؤمتر األول للتحليل  - 

النفىس برئاسة فرويد ىف 
  27/4/1908سالزبورج بالنمسا   

  23/9/1939 وفاته    -
  
  
  
  
  
  
  
  

وملحن مرصى سـورى مطرب (فريد االطرش 
  )االصل

  11/4/1917 مولده   -
  25/12/1974 وفاته    -

  )مهندس مرصى(فريد شافعى 
  31/1/1985 وفاته    -

  )فنان مرصى(وقى فريد ش
  3/7/1922 مولده   -
  28/7/1998 وفاته    -

  )ملكة مرصية(فريدة 
  20/1/1938زواج فاروق ملك مرص من فريدة  - 
  14/10/1988)  ً عاما67عن ( وفاتها -

  )يةفنانة رقص شعبى مرص(فريدة فهمى 
  29/6/1940 مولدها   -

  )ملك سويدى(فريدريك األول 
ازل عن العرش ملكة السويد أولريكا تتن -

 29/2/1720لزوجها فريدريك األول  
  )حملة بريطانية(فريزر 

 مارس 16( حملة فريزر اإلنجليزية عىل مرص -
  16/3/1807)  1807 إبريل 18إىل 

  28/3/1807إحتالل اإلنجليز لألسكندرية    -
  18/4/1807حملة فريزر الفاشلة عىل رشيد  -
زر توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل وفري -

ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجليز عن مرص    
12/8/1807  

  19/9/1807جالء حملة فريزر عن مرص    -
  )قائد بريطاىن(فريزر 

توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل وفريزر  -
ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجليز عن مرص     

12/8/1807  

فريزر  فرنسا
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  )Frisch( )مريىكومفكر أأديب (، ماكس فريش
  4/4/1991 وفاته    -

ـعرص (الفـسـطاط  عاـصـمة مرص الرابـعـة ىف اـل
  )الفاطمى

دخل جوهر الصقىل مدينة الفسطاط وبدأ ىف  -
نفس اليوم ليال ىف حفر أساسات مدينة 
القاهرة لتكون العاصمة الرابعة ملرص ىف ظل 
اإلسالم والعاصمة التاسعة عرش لها عىل مدى 

  6 ناريخها وهى آخر عاصمة عرفتها مرص
/7/969  

  5/8/969خل الجيش الفاطمى الفسطاط مبرص د - 
الفسطاط وفاة العامل االثرى عىل بهجت مكتشف  - 

  28/3/1924عاصمة إسالمية ملرص أول 
  الفضاء

الرحلة األوىل لغزو الفضاء الخارجى التى قام  -
 -إطالق سفينة الفضاء فوستوك( بها جاجارين

1  (12/ 4/1961  
لنتينا إطالق مركبة فضاء سوفيتية تحمل فا -

  16/6/1963أوىل رائدة فضاء ىف العامل   
حققت الواليات املتحدة أول هبوط عىل  -

  2/6/1966سطح القمر بواسطة مركبة فضاء   
رابع دولة ىف العامل (اليابان تطلق قمرا صناعيا  -

  11/1/1970)   تطلق قمرا للفضاء
 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة فضاء إلستكشاف - 

  14/6/1975 كوكب الزهرة  
فرنسا تطلق أول رائد فضاء فرنىس جان  -

 ليكريتيان
24/6/1982  

إنشاء وكالة فضاء إرسائيلية إلطالق أقامر  -
  14/1/1985االتصاالت   

  
  
  
  
  

 الواليات املتحدة األمريكية تطلق مكوك الفضاء - 
 لوضع قمر اتصاالت ومراقبة املذنب(كولومبيا 

 )هاىل
12/1/1986  

ية االسطرالب السعودية مبارك يتسلم ميدال -
رائد الفضاء (من سلطان سليامن عبدالعزيز 

 )السعودي
17/6/1987  

ىف " كولومبيا"امريكا تطلق مكوك الفضاء  -
" إيلني كولينز"رحلة تقودها ألول مرة سيدة 

23/7/1999  
  روسيا -فضاء 

)     أول رائد للفضاء(مولد يورى جاجارين  -
9/3/1934  

تبدأ " فينوس"تية مركبة الفضاء السوفي -
  27/2/1967الدوران حول كوكب الزهرة  

 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة فضاء إلستكشاف - 
  14/6/1975كوكب الزهرة   

  "مري"االتحاد السوفيتى يطلق محطة الفضاء  -
20/2/1986  

   الواليات املتحدة األمريكية-فضاء 
 مولد رائد الفضاء األمريىك جيمس إدوين -

)Edwin( 
17/3/1930  

  26/9/1958ء وكالة ناسا األمريكية للفضاء انشا - 
الصداقة رقم (إطالق سفينة الفضاء األمريكية  -

يستقلها جون جلني ويدور بها عىل دورات ) 7
  20/2/1962حول األرض 

ترتطم ) 6رينجر(مركبة الفضاء األمريكية  -
  2/2/1964بسطح القمر وتتحطم   

فضاء  فريش
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 تطلق مكوك الواليات املتحدة األمريكية -
لوضع قمر اتصاالت ومراقبة (الفضاء كولومبيا 

 )املذنب هاىل
12/1/1986  

الواليات املتحدة األمريكية تصنع من تربة  -
  31/1/1986لقمر خرسانة خاصة للحياة فوقه ا

تاخذ صورا " ماجالن"سفينة الفضاء األمريكية  -
 25/9/1990لكوكب الزهرة  

إمكانية وجود وكالة الفضاء األمريكية تعلن  -
 مليون 3000حياة بدائية عىل املريخ منذ 

  8/1996 /6سنة  
الواليات املتحدة األمريكية تطلق مكوك  -

ىف رحلة تقودها ألول مرة " كولومبيا"الفضاء 
  7/1999 /23"  إيلني كولينز"سيدة 

  )مخرج سينامىئ مرصى(فطني عبد الوهاب 
  22/11/1913 مولده   -
  11/5/1972 وفاته    -

  )Victoria( )ملكة بريطانية(فكتوريا 
  24/5/1819 مولدها   -
عند منابع النيل " الروى"يتم إكتشاف بحرية  -

) ، مرجرانتأسبيك( يد رحالتني اإلنجليزيني عىل
 ثم أطلقا عليها اسم فكتوريا ملكة إنجلرتا

28/7/1862  
  22/1/1901وفاتها   -

 )صحفى مرصى(فكرى اباظة 
  14/2/1979)    عاما82عن ( وفاته -

ـد  ـرم عبـي ـب  وـسـياىس مرصى(فـكـرى مـك ناـئ
 )رئيس مجلس الوزراء

 16/2/1916)    عاما90عن ( مولده   -
  16/2/2006 وفاته    -
  
  
  
  
  

 الفلبني
  16/3/1521إكتشف ماجالن الفلبني    -
اليابانيون يحتلون العاصمة الفلبينية مانيال    -

2/1/1942  
  4/6/1946 إستقالل الفلبني     -
 47 إستقالل الفلبني وإعالن الجمهورية بعد -

 4/7/1946عاما من الحكم األمريىك    
بداية اإلنتفاضة الشعبية ضد ماركوس ىف  -

  8/2/1986الفلبني 
ثورة شعبية بالفلبني تطيح بحكم الدكتاتور  -

  25/2/1986 فرديناند ماركوس
رئاسة الفلبني  )Arroyo(توىل جلوريا أوريو  -

21/1/2001  
   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -فلبني ال

عقد معاهدة باريس بني الواليات املتحدة  -
تخلت مبوجبها اسبانيا (األمريكية واسبانيا 

للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 
  10/9/1898)    وانسحبت من كوبا

الواليات املتحدة األمريكية تحل محل أسبانيا  -
  11/4/1899فلبني   ىف اإلنتداب عىل ال

الفلبني ىف يد القوات األمريكية سقوط  -
16/2/1945  

  24/2/1945  األمريكيون يحتلون مانيال عاصمة الفلبني - 
  16/2/1945لفلبني ىف يد القوات األمريكية سقوط ا - 
 47إستقالل الفلبني وإعالن الجمهورية بعد  -

  4/7/1946عاما من الحكم األمريىك   
تحدة األمريكية والفلبني توقعان الواليات امل -

  30/8/1951معاهدة دفاع مشرتك    
توقيع حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال  -

  ،  الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا:وقعه(
  

الفلبني  فطني
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،  باكستان، تايالند،فرنسا، اسرتاليا، نيوزيالند
  8/9/1954) الفلبني

  فلسطني
 صلبينيسقوط عكا ىف يد املامليك وإنتهاء حكم ال - 

  18/5/1291راىض املقدسة ىف فلسطني  لإل
  27/5/1832ح الجيش املرصى عكا الفلسطينة فت - 
 استيالء قوات الحلفاء عىل بري سبع ىف فلسطني -

  31/10/1917خالل الحرب العاملية األوىل 
 استيالء قوات الحلفاء عىل بري سبع ىف فلسطني -

  31/10/1917خالل الحرب العاملية األوىل 
 اإلنجليزى يدخل أريحا بفلسطني لجيشا -

21/2/1918  
الجيش الربيطاىن يدخل فلسطني خالل الحرب  -

  3/4/1918العاملية األوىل    
فيصل وويزمان يتفقان عىل السامح بهجرة  -

  3/1/1919اليهود إىل فلسطني     
الفلسطينى األول ىف القدس  بدء إنعقاد املؤمتر -

9/2/1919  
تفقان عىل الحدود التى انجلرتا وفرنسا ت -

  23/11/1920تفصل سوريا وفلسطني    
 إتفاق الواليات املتحدة األمريكية وإنجلرتا عىل - 

  27/5/1922 وصاية الثانية عىل فلسطني
إعالن عصبة األمم اإلنتداب عىل فلسطني   -

24/7/1922  
اعالن الوصاية الربيطانية عىل فلسطني بينام  -

  11/9/1922 يعلن العرب يوم الحداد   
عصبة االمم تصدر قرار صك االنتداب عىل  -

  23/9/1922فلسطني     
إعالن تأسيس الوكالة اليهودية ىف فلسطني التى  -

  14/8/1929ولت إدارة مرشوع إقامة الدولة ت
  
  
  
  
  

إندالع ثورة الرباق الفلسطينية ضد إرسائيل،  -
  18/8/1929ومقتل وإصابة مئات     

العرب ىف فلسطني مواجهات بني اليهود و -
4/4/1930  

شومان يؤسس ىف فلسطني البنك العرىب  -
21/5/1930  

دثة الفلسطينية عقب حا 1936إشتعلت ثورة  -
  15/4/1936 نابلس  -عىل طريق طولكرم

إندالع الثورة الفلسطينية بقيادة أمني  -
)  أكتوبر12حتى (ى ضد اإلنجليز الحسين

19/4/1936  
  30/9/1936لسطني فرض االحكام العرفية ىف ف -
إعالن تقرير بيل الذى يوىص بإنهاء اإلنتداب  -

عىل فلسطني وتقسيم البالد إىل دولة عربية 
) ذكرى تقسيم فلسطني (وأخرى إلرسائيل

7/7/1937  
  4/1/1938تأجيل تطبيق خطة تقسيم فلسطني  -
 قرتاحإعالن تقرير لجنة وود هيد تعليقا عىل اال - 

  19/10/1938الصهيوىن لتقسيم فلسطني 
د مؤمتر لندن لبحث مشكلة فلسطني إنعقا -

7/2/1939  
  17/3/1939فشل مؤمتر فلسطني بلندن    -
الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل  -

توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 
  16/8/1945اليهودية إليها   

إفتتاح أول قمة عربية ىف أنشاص لبحث قضية  -
ق األول ملك لك فاروإفتتحه امل(فلسطني 

)   1946 مارس 29، 28مرص وأستمر يومني 
28/5/1946  

الدول العربية ترفض خطة لتقسيم فلسطني  -
  1/9/1947اقرتحتها األمم املتحدة  

الواليات املتحدة تعلن ىف االمم املتحدة  -
  11/10/1947تاييدها لتقسيم فلسطني  

فلسطني  فلسطني
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م االتحاد السوفيتى يعلن تاييده لقرار تقسي -
  13/10/1947فلسطني 

اتخذ مجلس جامعة الدول العربية ىف اجتامعه  -
ىف عاليه قرارا بتقديم العتاد العسكرى اىل اهل 
فلسطني وتاليف لجنة عسكرية لتهيئة وتنظيم 

 الدفاع عن عروبة فلسطني
15/10/1947  

صدور قرار من مجلس االمن بتقسيم فلسطني  -
ن مع اليوم العاملى للتضام(وتدويل القدس 

  29/11/1947)   الشعب الفلسطيني
) بني الفلسطينيني واليهود(معارك القدس  -

27/12/1947  
معركة جدين قرب ترشيحا ىف املنطقة  -

  21/1/1948الشاملية بفلسطني    
  25/1/1948معركة بيت سوريك ىف فلسطني  -
رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن تقريرها  -

لية تتوىل بأنه ال مناص من تأليف قوة دو
فرض التقسيم ىف فلسطني ورفض مجلس 

  16/2/1948األمن والجمعية العامة التوصيات 
سقوط قرية القسطل الفلسطينية ىف أيدى  -

  8/4/1948اليهود  
قامت بها ميليشيات (مذبحة دير ياسني  -

)    ً شخصا254صهيونية ىف فلسطني وأستشهد 
9/4/1948  

يهود سقوط صفد الفلسطينية ىف أيدى ال -
10/5/1948  

وافق الربملان املرصى عىل دخول الجيش املرصى  -
  11/5/1948حرب فلسطني    

إحتالل بيسان الفلسطينية وإجالء سكانها  -
11/5/1948  

 - إندالع حرب بني الجيوش العربية واليهود  -
ب إغتصا(دخول القوات العربية إىل فلطسني 

  15/5/1948وإعالن دولة إرسائيل  ) فلسطني
  
  

وصول الجيش األردىن إىل القدس ىف حرب  -
 فلسطني

17/5/1948  
 أسابيع 4مجلس األمن يقرر وقف إطالق النار  -

ىف فلسطني ويعني الكونت فولك برنادوت 
  20/5/1948وسيطا  

  أسابيع ىف4دعا مجلس األمن إىل هدنة ملدة  -
  29/5/1948) 7/7 إىل 11/6من (حرب فلسطني 

ادوت يوىص الهيئة وسيط األمم املتحدة برن -
بتكبري املساحة املخصصة للعرب عىل حساب 

املساحة املخصصة إلرسائيل ىف فلسطني   
27/6/1948  

موافقة مؤمتر اريحة عىل ضم األجزاء العربية  -
الباقية من فلسطني إىل رشق األردن وهى ما 

 عرفت بالضفة الغربية
1/12/1948  

 صدور قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة -
 لجنة التوفيق الدولية لفلسطني بانشاء

11/12/1948  
معركة التبة ىف دير البلح اثناء حرب فلسطني  -

23/12/1948  
إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس األمة  -

إرسائيل عضوا كامال ىف األمم املتحدة وقبول 
  6/3/1949الدول العربية الهدنة الثانية    

 يقىض بعودة وقع بروتكول ىف األمم املتحدة -
الالجئني الفلسطينني وحقهم ىف الترصف بأموا 
لهم وأمالكهم والتعويض ملن ال يرغب ىف 

  12/5/1949العودة منهم    
  28/10/1956ذبحة كفر قاسم ىف فلسطني  م -
مرص متنح قطاع غزة حكام ذاتيا ضمن األراىض  -

  9/3/1962الفلسطينية   

فلسطني  فلسطني
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دور إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وص - 
ىف أول مؤمتر ( القومى الفلسطينى ميثاق

 )فلسطينى بالقدس
28/5/1964  

بدء الثورة الفلسطينية املسلحة وتأسيس  -
) صدور أول بيان ملنظمة فتح(ح منظمة فت

1/1/1965  
املجلس الوطنى الفلسطينى يختار يارسعرفات  -

ًرئيسا خلفا للشقريى      ً3/2/1969  
يطرح مرشوع العاهل األردىن امللك حسني  -

اململكة العربية املتحدة الذى ينص عىل قيام 
 دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بعد استعادة

  15/3/1972األراىض التى تحتلها إرسائيل   
يارس عرفات يوقع ىف بريوت وثيقة تعرتف  -

بكافة قرارات األمم املتحدة حول فلسطني    
25/7/1982  

 وجودها ىف منظمة التحرير الفلسطينية تنهى -
 تونس

23/5/1986  
اندالع االنتفاضة الفلسطينية ىف األرايض  -

  9/12/1987املحتلة 
النداء األول لالنتفاضة الفلسطينية األوىل  -

11/1/1988  
اسم فلسطني ألول مرة عىل خريطة األردن  -

21/3/1989  
  26/3/1989عالن يارس عرفات رئيسا لفلسطني إ -
ومقتل ( بالخليل مذبحة بالجامع اإلبراهيمى -

ً فلسطينيا من املصلني بالجامع إنتقاما 62 ً
  24/2/1994ملقتل كاهانا   

أريحا بني الفلسطينني / توقيع إتفاق غزة  -
  4/5/1994وإرسائيل 

إنتقال الحكم ىف قطاع غزة إىل السلطة املدنية  - 
  17/5/1994 عاما من اإلحتالل 27طينية بعد الفلس

  
  

 صالحيات من 8ىن توقيع إتفاقية نقل مثا -
  27/8/1994إرسائيل إىل السلطة الفلسطينية  

أول إنتخابات ترشيعية عامة ىف تاريخ  -
فلسطني وإنتخاب يارس عرفات رئيسا للسلطة 

  20/1/1996الفلسطينية   
الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يوافق عىل  -

خطة أمنية تقىض بإنسحاب إرسائيل من 
  29/4/1998من الضفة الغربية % 13

التوقيع عىل اتفاق فلسطينى ارسائيىل بالبيت  -
وقعه كلينتون (االبيض ىف اطار مسرية السالم 

ويارس عرفات ورئيس الوزاراء االرسائيىل 
 انسحاب ارسائيل ونص االتفاق عىل) نتينياهو

  23/10/1998من الضفة الغربية % 13.1من 
الرئيس االمريىك بل كلنتون يزور غزة ويفتح  -

 الدوىل ويلقى كلمة ىف املجلس مطارها
الترشيعى الفلسطينى ويدعو إىل مامرسة 

  14/12/1998فلسطني لتقرير مصريهم   
الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يلتقى رئيس  -

الوزارء اإلرسائيىل إيهود باراك عند معرب إبريز 
  27/7/1999ملناقشة تطبيق إتفاق واى ريفر   

ارسائيل دخول اريل شارون رئيس وزراء  -
املسجد االقىص مع قوة عسكرية مام سبب 

 28/9/2000اندالع االنتفاضة الفلسطينية  
استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة  -

ىص ىف بداية انتفاضه االق) عاما12(
30/9/2000  

أول هجوم إنتحارى فلسطينى تنفذه إمرأة  -
 فجرت الـلـهمن رام )  عاما28وفاء ادريس (

العربية    الرئيىس بالقدسنفسها ىف الشارع 
30/1/2002  

  25/1/2006إجراء اإلنتخابات الفلسطينية     -

فلسطني  فلسطني
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   االردن- عالقات -فلسطني 
العاهل األردىن امللك حسني يطرح مرشوع  -

اململكة العربية املتحدة الذى ينص عىل قيام 
 دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بعد استعادة

 15/3/1972 األراىض التى تحتلها إرسائيل  
إتفاق أردىن فلسطينى باتحاد الكونفدرالية  -

  11/2/1985ًأساسا للحكم    
اسم فلسطني ألول مرة عىل خريطة األردن   -

21/3/1989  
   بريطانيا- عالقات -فلسطني 

الجيش اإلنجليزى يدخل أريحا بفلسطني   -
21/2/1918  

ــات -فلســـطني  ــدة - عالـق ــات املتـح  الوالـي
  األمريكية

وويزمان يتفقان عىل السامح بهجرة فيصل  -
 3/1/1919اليهود إىل فلسطني   

الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل  -
توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 

 16/8/1945اليهودية إليها   
الواليات املتحدة تعلن ىف االمم املتحدة  -

 11/10/1947تاييدها لتقسيم فلسطني    
اتفاق فلسطينى ارسائيىل بالبيت التوقيع عىل  -

وقعه الرئيس (االبيض ىف اطار مسرية السالم 
كلينتون ويارس عرفات ورئيس الوزاراء االرسائيىل 

ونص االتفاق عىل انسحاب ارسائيل ) نتينياهو
 من الضفة الغربية % 13.1من 
23/10/1998 

الرئيس االمريىك بل كلنتون يزورغزة ويفتح  - 
ى كلمة ىف املجلس الترشيعى مطارها الدوىل ويلق

الفلسطينى ويدعو إىل مامرسة فلسطني لتقرير 
  14/12/1998مصريهم   

  
  
  
  
 

  الفلسفة
   -  -  - -/14/11      اليوم العاملى للفلسفة-

  الفلك
 سرتالياأكرب تلسكوب ىف العامل بأ إفتتاح -

31/8/1993  
مرص تعلن عن كشف أثرى هام يدل عىل أن  -

قبل آالف السنني اإلنسان عرف علم الفلك 
  24/4/1998.    من تقديرات الباحثني اليوم

)  ايـطـاىل ـسـينامىئمـخـرج(فلليـنـى، فـيـدريكو 
)Fellini(  

  31/10/1993 وفاته    -
تخصـص ىف عامل بريطـاىن (تريى بفلندرز، سري 

  )Petrie) (الدراسات الفرعونية
  3/6/1853 مولده   -
  28/7/1942 وفاته    -

  )Flaubert) (فرنىسأديب (، جوستاف فلوبري
  12/12/1821 مولده   -
  8/5/1880 وفاته    -

شخصـية  مبتكـر وأديب بريطاىن(فليمنج، إيان 
  )Fleming( )جميس بوند

  28/5/1908 مولده   -
 مكتـشـف وـعـامل بريـطـاىن(، الكـسـندر فليـمـنج
  )Fleming) (البنسلني

  16/8/1881 مولده   -
  11/3/1955 وفاته    -

  )Flynn) (امريىكممثل (، ايرول فلني
  15/10/1959 وفاته    -

فلني  فلسطني



  

 

 409

  

  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  فنادق
  21/3/1869إنشاء فندق مينا هاوس بالهرم    -
رجون اإلرسائيلية تفجر فندق امللك  منظمة األ-

داود بالقدس وينجم عنه مقتل وإصابة عدد ا
     22/7/1946 كبري

 معرض توت عنخ آمون ىف القاعة إفتتاح -
  3/7/1972 نالكربى لفندق رويال النكسرت بلند

مجموعة فدائية عربية تهاجم فندق سافوى  -
  6/3/1975من البحر   ) تل أبيب(

إفتتاح أول فندق عائم ىف العامل أمام سواحل  -
  9/1/1988أسرتاليا 

تفجريات إرهابية ىف فندق سياحى برشم الشيخ  -
 شخصا  80وخليج نعمه يسفر عن مقتل 

23/7/2005  
  مرص -فنادق 

  21/3/1869ا هاوس بالهرم  إنشاء فندق مين -
تفجريات إرهابية ىف فندق سياحى برشم  -

 80الشيخ وخليج نعمه يسفر عن مقتل 
  23/7/2005شخصا    

  فندق سافوى بارسائيل
مجموعة فدائية عربية تهاجم فندق سافوى  -

  6/3/1975من البحر    ) تل أبيب(
  الفندق العائم ىف اسرتاليا

لعامل أمام سواحل إفتتاح أول فندق عائم ىف ا -
 أسرتاليا

9/1/1988  
  فندق مينا هاوس مبرص

  21/3/1869إنشاء فندق مينا هاوس بالهرم    -
  فنزويال

  7/1961 /5عيد إستقالل فنزويال    -
  
  
  
  
  

) الدول املصدرة للبرتول(انشاء منظمة االوبك  - 
)  ايران، والعراق، والسعودية، والكويت، وفنزويال(

14/9/1960  
  فنلندا

  14/7/1917الل فنلندا عن روسيا  إستق -
العيد (استقالل فنلندا عن روسيا القيرصية  -

 )القومي
6/12/1917  

   روسيا- عالقات -فنلندا 
 اإلتحاد السوفيتى وفنلندا يعقدان صلحا -

12/3/1940 
   فنلندا وروسيا توقعان عىل معاهدة سالم -

19/9/1944 
عضو منظمة  وسياىس فلسطينى(فهد القواسمة 

  )ير فلسطنيتحر
  29/12/1984ارسائيل تغتاله  -

  )مطرب سورى(فهد بالن 
  24/12/1997 وفاته    -

  )ملك سعودى(فهد بن عبد العزيز 
  1/8/2005)   عاما84عن ( وفاته -

  )مخرج مرصى(فهمى عبد الحميد 
  16/1/1990 وفاته    -

  )مفكر اسالمى مرصى(فهمى هويدى 
  29/8/1937 مولده   -

 )ك مرصىمل(فؤاد األول 
 مولد فؤاد األول ملك -

   مرص
26/3/1868 

 األمري أحمد سيف الدين -
   رصاصات من3يطلق 

  

ؤادـف  فنادق
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) قبل أن يصبح ملكا(مسدسه عىل امللك فؤاد 
  7/5/1898 وفخذه وبطنه فيصيبه ىف يده

 وفاة السلطان حسني كامل وتوىل امللك فؤاد -
  9/10/1917األول حكم مرص     

)  سلطان ثم ملك( توليه الحكم ىف مرص -
9/10/1917 

 السلطان فؤاد يصبح ملك مرص باسم امللك -
  8/4/1923 1فؤاد األول 

 صدور املرسوم بإنشاء الجامعة املرصية تحت -
وتسميتها جامعة فؤاد األول   إرشاف الدولة 

11/3/1925  
 امللك فؤاد يحل مجلس النواب عقب إنتخابه -

  23/3/1925سعد زعلول رئيسا      
 وضع الحجر االساس ملبنى الجامعة املرصية -

  7/2/1928)   وضعه امللك فؤاد(بالجيزة 
 امللك فؤاد ملك مرص يوقف الحياة النيابية -

  26/6/1928)   حتى العام التاىل(
  19/7/1928 امللك فؤاد يحل الربملان     -
  28/4/1936 وفاته    -
 تغيري اسم الجامعة املرصية إىل جامعة فؤاد -

  23/5/1940األول 
  )شاعر مرصى(فؤاد بدوى 

  4/11/2000 وفاته    -
  )ممثل مرصى(فؤاد الجزائرى 

  27/4/1910 مولده   -
  )شاعر شعبى مرصى(فؤاد حداد 

  28/10/1927 مولده   -
  1/11/1985 وفاته    -

  )ناقد مرصى(فؤاد دواره 
  1/3/1996 وفاته    -
  
  
  
  
  

 )دكتور مرصى وأستاذ الفلسفة(فؤاد زكريا 
  1/12/1927 مولده   -

ـدين  ـؤاد رساج اـل ـيس (ـف ســياىس مرصى ورـئ
  )حزب الوفد الجديد

  2/11/1910 مولده   -
 تخىل مصطفى النحاس عن رئاسة حزب الوفد -

  6/10/1952 الدين   لفؤاد رساج
 من زعامء 153 الرئيس انور السادات يعتقل -

الفكر والسياسة واالدب والدين ىف مرص بينهم 
محمد حسنني هيكل وفؤاد رساج الدين    

5/9/1981  
 اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا باالفراج عن -

زعامء املعارضة السياسية الذين كان أنور 
الهم ىف سبتمرب السادات قد أصدر قرارا بإعتق

 ومنهم فؤاد رساج الدين ومحمد 1981
  25/11/1981حسنني هيكل   

   9/8/2000 وفاته    -
  )سياىس لبناىن(فؤاد السنيورة 

ية  فؤاد السنيورة يعلن تشكيل الحكومة اللبنان-
  19/7/2005 الـلـهالتى تضم وزراء من حزب 

  )ممثل ومطرب مرصى(فؤاد شفيق 
  10/10/1965 وفاته    -

  )رئيس لبناىن(فؤاد شهاب 
 لقاء جامل عبد النارص بفؤاد شهاب ىف منطقة -

 وادى الحرير عىل الحدود السورية اللبنانية
26/3/1959  

  )أديب مرصى لبناىن االصل(فؤاد رصوف 
  20/12/1900 مولده   -

ؤادـف  ؤادـف
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  )طبيب نفىس مرصى(فؤاد عبدالطيف ابو حطب 
  29/1/1935 مولده   -
  2000/    / وفاته      -

  )مرصى مطرب وموسيقار(فؤاد عبداملجيد 
  1/7/1994 وفاته    - 

 اـسـتاذ ـقـانون دوىل(ـفـؤاد عـبـد اـملـنعم رـيـاض 
  لدولية قاىض مبحكمة العدل ا)مرصى

  8/10/1928 مولده   -
  )أديب وشاعر مرصى(فؤاد قنديل 

  5/10/1944 مولده   -
  )اذاعى مرصى(فؤاد كامل 

  10/1/1995 وفاته    -
  )مطرب وملحن مرصى(فؤاد محفوظ محمد 

  11/1/1900 مولده   -
  8/10/1962 وفاته    -

 وزراء سياىس مرصى ورئـيس(فؤاد محى الدين 
  )مرص األسبق

  16/2/1926 مولده   -
  5/6/1984 وفاته    -

 )ممثل كوميدى مرصى(فؤاد املهندس 
  6/9/1924 مولده   -
 16/9/2006 وفاته    -

  الفوتغراف
 يقدم براءة إخرتاع الفوتوغراف أديسون -

11/3/1878  
  6/6/1888  وغرافنديسون أول فوأخرتع إ -

رـئـيس وزراء  وـسـياىس ـفـرنىس(ـفـور، ادـجـار 
  )Faure ( )فرنسا األسبق

  30/3/1988 وفاته    -
  
  
  
  
  
  

  )Ford) (رئيس امريىك(فورد، جريالد 
 تولية منصب الرئاسة ىف الواليات املتحدة -

  )40الرئيس (
6/12/1973  

توك بني الرئيس االمريىك س اجتامع فالديف-
  بريجينيفجريالد فورد والزعيم السوفيتى 

23/11/1974 
  27/12/2006)     عاما93عن ( وفاته -

 )رائد صناعة السيارات االمريىك(فورد، هرنى 
)Ford(  

 30/7/1863 مولده   -
  7/4/1947 وفاته    -

  )Forster( )أديب بريطاىن(م .فورسرت، أ
  1/1/1879 مولده   -
  7/6/1970 وفاته    -

مـخــرج وكاـتــب ـســينامىئ (فورـمــان، ـكــارل 
  )امريىك

  27/6/1984 وفاته    -
  )أديب وشاعر مرصي(فوزى العنتيل 

  3/11/1924 مولده   -
  12/5/1981 وفاته    -

  )رئيس اكادميية الفنون املرصية(فوزى فهمى 
  20/8/1938 مولده   -

  )شاعر لبناىن(فوزى املعلوف 
  7/1/1930 وفاته    -
  )امرية مرصية( فوزية عىل إسامعيل -
ن األمرية فوزية عىل إسامعيل شريين اعقد قر -

  28/3/1949بك بقرص عابدين    

فـوزى  فـؤاد
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  )مركبة فضاء روسية( 1 -فوستوك 
الرحلة األوىل لغزو الفضاء الخارجى التى قام  -

 -إطالق سفينة الفضاء فوستوك( بها جاجارين
  12/4/1961) أول رجل يدور حول األرض( )1

قائد الجيـوش  و)قائد فرنىس(فوش، فرديناند 
الربيطانية والفرنسية واألمريكيـة املوحـدة ىف 

  )Foch( )الحرب العاملية األوىل
  2/10/1851 مولده      -
 20/3/1929 وفاته    -

  )جزر(فوكالند 
 22/1/1771 تتنازل عن جزر فوكالند إلنجلرتاأسبانيا  - 
انترص فيها  ( بداية معركة فوكالند البحرية-

 2/12/1914)    االنجليز عىل االملان
 بريطانيا تقطع عالقتها الدبلوماسية باألرجنتني  -

جنتني عىل جزر فوكالند بعد إستيالء قوات األر
  2/4/1982)   بدء حرب الفوكالند(

القوات الربيطانية تبدأ حصار العاصمة فوكالند  -
29/5/1982  

    حصار بريطانيا لعاصمة فوكالند برا وبحرا-
1/6/1982  

ستمر إرجنتني تستسلم لربيطانيا بعد نزاع  األ-
  14/6/1982   يوما حول جزيرة فوكالند74

ـــ ـــت، ويلـي ـــريىك(ام فولرباـي   )ســــياىس اـم
(Fulbright)    

  9/2/1995 وفاته    -
  فولتا العليا

  5/8/1960إستقالل فولتا العليا     -
إستقالل النيجر وفولتا العليا وساحل العاج  -

  12/7/1960شاد وافريقيا الوسطى عن فرنسا وت
  
  
  
  
  
  

فولتا العليا تغري اسمها إىل بوركينا فاسو  -
Burkina Faso)    (3/8/1984  
  )مخرتع امريىك(فولتون، روبرت 

أول تجربة لباخرة بخارية نظامية إخرتعها  -
املهندس األمريىك روبرت فولتون مدشنا بذلك 

  18/8/1807 عرص املالحة ذا الدفع امليكانيىك
األديـب املفكـر ( فولتري، فرونسوا مارى أروي

  )Voltaire( )الفليسوف الفرنىس
  21/11/1694 مولده   -
  30/5/1778 وفاته    -

  )Faulkner( )أديب امريىك(فولكرن، ويليام 
  25/9/1897 مولده   -
  6/7/1962 وفاته    -

  )راقصة باليه بريطانية(، مارجو تنيفون
  21/2/1991 وفاتها    -

  )Fonda ()ممثلة امريكية(فوندا، جني 
  21/12/1937 مولدها   -

  )Fonda( )ممثل امريىك(، هرنى فوندا
  16/5/1905 مولده   -
  12/8/1982 وفاته    -

  )دواء(الفياجرا 
 العقار يطرح ألول مرة لعالج العجز الجنىس -

27/3/1998 
 Von( )موـسـيقار اـملـاىن(فـيـرب، ـكـارل ـفـون 

Weber(  
  18/12/1786 مولده   -
  5/6/1826 وفاته    -

فيبـر  فوستوك
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  فيتنام
 القيام بعملية إجالء واسعة للرعاية األمريكية  -

وق سطح السفارة لالجئني الفيتناميني من ف
األمريكية ىف سايجون بعد استسالم قوات 

  30/4/1975فيتنام الجنوبية لفيتنام الشاملية  
 20/9/1977م اىل األمم املتحدة انضامم فيتنا -

   فرنسا- عالقات -فيتنام 
 6/6/1884 فرنسا تعلن إحتاللها فيتنام    -
توقيع الهدنة بني فرنسا وفيتنام الشاملية    -

20/7/1954  
ـــام  ـــات املتـحـــدة - عالـقـــات -فيتـن  الوالـي
  األمريكية

القاذفات األمريكية ترضب ألول مرة عاصمة  -
 29/6/1966فيتنام الشاملية هانوى بالقنابل   

الجنود األمريكيون ىف فيتنام الجنوبية يبيدون  -
 16/3/1968سكان قرية ماى الى    

  )مركبة فضاء روسية (2فيجا 
تخرتق الغالف " 2فيجا "ة مركبة الفضاء الروسي -

  9/3/1986الجوى للمذنب هاىل   
  )Vidal) (كاتب امريىك(فيدال، جورج 

  3/10/1925 مولده   -
  )Verdi( )موسيقار ايطاىل(فريدى، جوزيبى 

  27/1/1901 وفاته    -
  )كاتبة امريكية(فريست، روث 

  18/8/1982     ها اغتيال-
يـا رئيس وزراء جنوب افريق(، هرنيك فريفورد
  )السابق

  6/9/1966      ه مقتل-
  
  
  
  
  
  
  

  )Verlaine( )شاعر فرنىس(فريلني، بول 
  30/3/1844 مولده   -
  8/1/1896 وفاته    -

  )مصمم أزياء عاملى(فريو، لوى 
  28/12/1999 ) عاما76عن عمر يناهز ( وفاته - 

ــينو  ــكونتى، لووتـش ــاىل(فيـس ــرج ايـط  )مـخ
)Visconti(  

  17/3/1976 وفاته    -
  )مسترشق املاىن(ت فيرش، أوجس

  15/2/1949 وفاته    -
  )ملك اردىن(فيصل 

فيصل وويزمان يتفقان عىل السامح بهجرة  -
 3/1/1919اليهود إىل فلسطني   

بدء إنعقاد املؤمتر السورى الثاىن ىف دمشق  -
  8/3/1920أعلن فيصل ملكا عىل الشام   

  )ملك عراقى(فيصل 
ه اختارت( تتويج فيصل ملكا عىل العراق -

بريطانيا وفاز ىف استفتاء من الشعب العراقى 
  23/7/1921%) 96بنسبة 

  7/9/1922 وفاته    -
فيصل الثاىن، بن امللك غازى بن امللك فيصـل 

  )ملك عراقى(
  4/4/1939نصيبه وهو ىف الرابعة من عمره ت - 
يتوىل ملك العراق وحسني يتوىل حكم األردن  -

  2/5/1953خلفا لوالدة امللك طالل ملرضه  
 ووىل عهده االمري عبد االله ه اغتيال-

وتغريالنظام امللىك اىل نظام الجمهورية ىف (
  14/7/1958  )العراق

فيصـل  فيتنام
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عضو  وسياىس فلسطينى(فيصل الحسينى 
  )اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير

  31/5/2001)     ً عاما61عن ( وفاته -
ـز ال ســعود  ـد العزـي ـن عـب ـك (فيصــل ـب مـل

  )سعودى
سعود بن عبد العزيز سلطاته إىل سلم امللك  -

توىل امللك فيصل بن عبد العزيز (أخيه فيصل 
آل سعود السلطة ىف اململكة العربية 

 29/3/1964السعودية   
 توىل امللك فيصل بن عبد العزيز الحكم ىف -

امللكة العربية السعودية بعد خلع اخيه امللك 
 2/11/1964  سعود

عبدالعزيز  إغتياله وتوىل امللك خالد بن  -
25/3/1975  

  إيطاليا -فياضانات 
  شخص ىف فيضانات بإيطاليا2000مرصع  -

9/10/1963  
   بوليفيا-فيضانات 

  فيضانات غارقة تجتاح بوليفيا -
12/3/1986  

  الفيفا
  انظر  
  االتحاد الدوىل لكرة القدم    

) ممثلـة بريطانيـة(فيفيان ىل، مـارى هـارتىل 
)Leigh(  

  8/7/1967 وفاتها    -
  )Vuctoria(   )ملكة بريطانيا(كتوريا في

وفاة ويليام الرابع ملك إنجلرتا وتوىل امللكة  -
  20/6/1837فيكتوريا العرش 

  ) عاما63تولت عرش بريطانيا ملدة ( وفاتها -
22/1/1901  
  
  
  
  

) فيلـسـوف ايـطـاىل(فيـكـو، جيوـفـاىن باتيـسـتا 
)Vico(  

  23/6/1668 مولده   -
  23/1/1744 وفاته    -

  )أديب امريىك(ى هرن فيللر،
  7/6/1980 وفاته    -

ـد فردرـيـك  ـيلهلم، آرجيالـن ـىك(ـف  رـيـاىض وفـل
  )Argelander) (أملاىن

  22/3/1799 مولده   -
  )دوق أدنربة(فيليب، مونتباتن آندرو 

  10/6/1921 مولده   -
زواج اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا من االمري  -

  20/11/1947)   دوق أدنربة(فيليب 
  )صحفى مرصى( جالبفيليب 

  5/2/1992 وفاته    -
  )مؤرخ لبناىن(فيليب حتى 

  24/6/1886 مولده   -
  24/12/1978 وفاته    -

 ومنطـق استاذ فلسفة( ، لودفيجفيتجنشتاين
  )Wittgenstein( )منساوى االصل بريطاىن

  26/4/1889 مولده   -
  28/4/1951 وفاته    -

  )قمر صناعى روىس(فينوس 
تبدأ " فينوس" السوفيتية مركبة الفضاء -

  27/2/1967الدوران حول كوكب الزهرة   
  )كوكب(فينوس 

وكالة ناسا تنرش صورا جديدة لكوكب فينوس  -
5/3/1991  

فينوس  فيصـل
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  )Vigny( )أديب فرنىس(فينى، الفرد دى 
  27/3/1797 مولده   -
  17/9/1863 وفاته    -

وزيــرة البحــث وسياســية (فينــيس جــودة 
  )ع العلمى املرصىالعلمى األسبق عضو املجم

  10/7/1934 مولدها   -
  )مدينة منساوية(فيينا 

جيش السلطان القانوىن سليامن القانوىن  -
  13/10/1529يحارص فيينا 

  
  
  

 السلطان العثامىن سليم األول برفع حصار -
 15/10/1529 قواته عن فيينا

كيندى ( إجتامع قمة سوفيتى أمريىك ىف فيينا -
 3/6/1961   )وخروشوف

كارتر ( لقاء القمة األمريىك السوفيتى -1979
    )إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف

14/6/1979  
  )معاهدة(فيينا 

معاهدة فيينا التى أنهت الحرب بني النمسا  -
 وإيطاليا

3/10/1866  
  

 

  

فيينا  فينى
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 ق

) أديـب مرصى(مني أقاسم 
 )محرر املرأة(

  1/12/1863مولده       -
تشكلت لجنة برئاسة األمري  -

وعضويه حسني رشدى وقاسم  أحمد فؤاد
أرتني ومسيو ماسبريو ومحمد  أمني ويعقوب

علوى وأحمد زىك لوضع املرشوع التنفيذى 
  7/3/1908للجامعة املرصية     

  "أةتحرير املر" مؤلف كتاب -
  23/4/1908وفاته       -

 )مدينة جنوب لبنان(قانا 
إرسائيل تغري عىل معسكرات الطوارئ الدولية  -

ىف قانا جنوىب لبنان وقد لجا إليها اللبنانيون 
  18/4/1996)   شخص100مقتل أكرث من (

 قانون االصالح الزراعى
 178(صدور قانون االصالح الزراعى األول  -

نه ال يجوز الى وقىض عىل ا) 1952لسنة 
شخص ان ميتلك من االراىض الرزاعية اكرث من 

 فدان، واليجوز ان تزيد جملة ما ميتلكه 200
 300شخص هو وزوجته وأوالده القرص عن 

  9/9/1952)    عيد الفالحني(فدان 
  قانون الغاء الوقف االهىل املرصى

صدور قانون الغاء الوقف االهىل مبرص    -
14/9/1952  

  خابات املرصىقانون االنت
املرأة صدور قانون اإلنتخابات ىف مرص ومنح  -

  3/3/1956حق اإلنتخاب ألول مرة    
  
  
  
  
  

  قانون الخط الهاميوىت
السلطان عبد الحميد يصدر قانون الخط  -

الهاميوين، الذى ينظم إصالح دور العبادة غري 
اإلمرباطورية العثامنية       اإلسالمية ىف انحاء

5/2/1856  
  وبات املرصىقانون العق

صدور قانون العقوبات االهىل ىف مرص  -
13/11/1883  

  القانون الفرنىس
  نابليون بونابرت يصدر القانون املدىن الفرنىس-

2/6/1804 
  القانون املرصى

  13/4/1948صدور التقنني املدىن املرصى   - 
  قانون املطبوعات ىف مرص

 25/3/1909صدور قانون املطبوعات ىف مرص  - 
 نظام القضاىئ املرصىقانون ال

 صدور الئحة ترتب املحاكم ىف مرصالتى -
تتضمن قواعد النظام القضاىئ املرصى املعمول 

  17/10/1881 به حتى اليوم
صدور قانون استقالل القضاء ىف مرص    -

14/9/1952  
  )صاروخ مرصى(القاهر والظافر 

مرص تطلق صاروخيها القاهر والظافر   -
22/7/1962  

القاهر  قاسم



 

 420

  

)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )دينة مرصيةم( القاهرة 
دخل جوهر الصقىل مدينة الفسطاط وبدأ ىف  -

نفس اليوم ليال ىف حفر أساسات مدينة 
القاهرة لتكون العاصمة الرابعة ملرص ىف ظل 
اإلسالم والعاصمة التاسعة عرش لها عىل مدى 

ناريخها وهى آخر عاصمة عرفتها مرص  
6/7/969  

زلزال شديد يصيب القاهرة وميتد ألطراف  -
  14/8/1303 العرىب العامل

السلطان سليم األول يدخل القاهرة عىل رأس  -
  26/1/1517قواته العثامنية  

 شيوخ  9نابليون يشكل ديوان القاهرة من  -
25/7/1798  

ثورة القاهرة األوىل عىل الحملة الفرنسية  -
21/10/1798  

دخول نابليون بونابرت القاهرة ونزوله ىف  -
  24/7/1798كية  قرص محمد األلفى ىف األزب

انشاء أول خط حديدى وتشغيله بني القاهرة  -
  23/9/1856واالسكندرية   

ىف (بدء الدراسة بكلية دار العلوم بالقاهرة  -
  6/5/1871)  مدرج خاص بالجامميز

دخول االنجليز القاهرة وامتام احتاللهم ملرص  -
واستسالم أحمد عراىب ونفيه اىل سيالن   

15/9/1882  
راسة بزراعة القاهرة ألول مرة  بدء الد -

14/3/1889  
إنشاء كلية الفنون الجميلة ىف القاهرة باسم  -

أنشاها األمري يوسف (مدرسة الفنون الجميلة 
  12/5/1908) كامل ىف رساى ميتلكها

إندالع مظاهرة كربى ىف القاهرة ضد اإلنجليز  -
21/3/1919  

 إفتتاح مطار القاهرة الدوىل الجديد -
18/3/1963  
  
  
  
  

 مبنى، وقتل 700إحرتاق (حريق القاهرة  -
)  مليون جنيه12 وخسائر تقدر ب عرشات،

26/1/1952  
مظاهرات ىف القاهرة ملطالبة عبدالنارص  -

ة الفساد بالحرية والدميقراطية ومحارب
23/2/1968  

إفتتاح املقر الجديد لسوق القاهرة الدولية  -
 مبدينة نرص

8/3/1980  
 للحزام األخرض حول إفتتاح املرحلة األوىل -

  5/6/1991القاهرة الكربى   
وقوع زلزال قوى جنوب القاهرة يوقع خسائر  -

  12/10/1992ىف املباىن واالوراح   
إفتتحت السيدة سوزان مبارك مكتبة القاهرة  -

أكرب مكتبة عامة ىف مرص بعد دار (الكربى 
كامل بالزمالك   ىف قرص األمرية سميحة) الكتب

24/1/1995  
انفجار حافلة سياحية بالقاهرة امام مبنى  -

 سياح املان 9املتحف املرصى تسفر عن قتل 
  18/9/1997 19وجرح 

 افتتح الرئيس حسنى مبارك املنتدى واملعرض - 
الدوىل لالتصاالت واملعلومات مبرص واستعرض 

والقرية الذكية  مرشوعى الحكومة االلكرتونية
ة واعطى الرئيس اشارة البدء لتشغيل خدم

  14/1/2002اإلنرتنت املجانية بالقاهرة الكربى   
توقيع بروتوكول املناطق الصناعية املعروف  -

والواليات املتحدة  بني مرص )الكويز(باسم 
مناطق صناعية  7 يقىض إنشاء(وارسائيل 

مؤهلة بالقاهرة واالسكندرية ومنطقة قناة 
السويس تعفى صادراتها إىل الواليات املتحدة 

  14/12/2004)    الجمركية من الرسوم
إندالع حريق مروع ىف مبنى مجلس الشورى  -

   ساعات 6املرصى ىف وسط القاهرة استمر 
  

القاهرة  القاهرة
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تم بناء املجلس عام (وأىت عىل املبنى بالكامل 
1866   (19/8/2008  

انهيار جزء من جبل املقطم ىف القاهرة  -
 102 منزال وقتلت 38وحطمت صخوره 

طقة الدويقة    شخصا واصابت عدد كبري مبن
6/9/2008  

   كبارى-القاهرة 
  14/2/1872إفتتاح كوبرى قرص النيل    -
  1/3/1979 أكتوير بالقاهرة  6فتتاح كوبرى إ -

  قبائل الجرمان
  28/8/476قبائل الجرمان تحتل روما    -

  )جزيرة(قربص 
سلطان تركيا العثامنية سليم الثاىن يفتح  -

  2/8/1571جزيرة قربص
 عن ادراة قربص لربيطانيا  تتخىلتركيا -

4/6/1878  
 جزيرة قربص مستعمرة بريطانية  إعالن-

1/5/1925  
منحت بريطانيا قربص حكام ذاتيا محدودا     -

28/7/1954  
بريطانيا تنفى زعيم قربص األسقف مكاريوس  -

  9/3/1956إىل جزيرة سيشل    
ستقالل قربص ومكاريوس رئيسا لها إ -

16/8/1960  
 واألتراك يبدأون القتال ىف ليامسول اليونانيون -

 بقربص
11/1/1964  

إنقالب ميينى ىف جزيرة قربص ويقوده عسكر  -
اولة إغتيال رئيسها مكاريوس أثينا ومح

15/7/1974  
الجيش الرتىك يغزو شامل جزيرة قربص ويبدأ  -

  20/7/1974 ايام    5إحتاللها خالل 
  
  
  

قف اليونان وتركيا وبريطانيا توقع إتفاقا لو -
  30/7/1974إطالق النار ىف جزيرة قربص  

القوات الرتكية تبدأ غزوها لشامل جزيرة  -
  14/8/1974قربص 

إستئناف العالقات الدبلوماسية بني مرص  -
  3/4/1984وجزيرة قربص 

 فوز رؤوف دنكتاش زعيم القبارصةاألتراك -
مبنصب رئيس جمهورية شامل قربص 

22/4/1995  
  ا بريطاني- عالقات -قربص 

 جزيرة قربص مستعمرة بريطانية إعالن -
1/5/1925  

   تركيا- عالقات -قربص 
سلطان تركيا العثامنية سليم الثاىن يفتح  -

  2/8/1571جزيرة قربص    
 تركيا تتخىل عن ادراة قربص لربيطانيا    -

4/6/1878  
القوات الرتكية تبدأ غزوها لشامل جزيرة  -

  قربص
14/8/1974 

  )رئيس مينىأول (قحطان الشعبى 
أجرى عبدالنارص مباحثات مع قحطان  -

 الشعبى رئيس الجمهورية اليمنية الجنوبية
27/1/1969  

  7/6/1981 وفاته      -
  )أستاذ علم النفس مرصى(قدرى حفنى 

 13/8/1938 مولده      -
  )مدينة فلسطينية(القدس 

 7/6/1099   بدء الحصار الصليبى للقدس -
  15/7/1099 املقدس  حتالل الصليبيني لبيتإ -
استعاد املسلمون بيت املقدس بقيادة صالح  -

  2/10/1187الدين االيوىب 

القدس  القاهرة
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 لورد بالفور يفتتح الجامعة العربية بالقدس    -
1/4/1925 

 2253قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -
  4/7/1967برفض أى تعديل لوضع القدس  

دس   املتطرفون اليهود يحرقون كنيسة بالق -
6/1/1984  

 أخرون 80 إرسائيليا مرصعهم وأصيب 18لقى  -
بجروح ىف عملية إستشهادية ىف القدس 

التجارى  يافا الغربية ىف مطعم للبيتزا بشارع
وأعلنت كل من حركة الجهاد اإلسالمى 
وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى 

لحركة حامس مسؤليتهام عن الحادث  
19/8/2001 

  ريمالقرآن الك
العثور ىف صنعاء عىل نسخة من القرآن الكريم  -

  12/6/1985بخط اإلمام عىل بن أىب طالب   
  )جزيرة بالبحر االحمر(القرم 

  2/6/1771 لجزيرة القرم روسيا تكمل إحتاللها - 
  28/3/1854نشوب حرب القرم    -
اثناء (الجيش االملاىن يحتل شيه جزيرة القزم  -

  30/10/1941    )الحرب العاملية الثانية
  القرن العرشون

عامل بنهاية القرن العرشين احتفاالت ال -
31/12/1999  

  )قرية فلسطينية(القسطل 
سقوط قرية القسطل الفلسطينية ىف أيدى  -

  8/4/1948اليهود 
  )Canstantine( )ملك يوناىن(قسطنطني الثاىن 

  6/3/1964يصبح ملكا لليونان      -
  
  
  
  
  
  

ضوء ىف الهرم إفتتاح مرشوع الصوت وال -
إفتتحه جامل عبد النارص وكان مع وىل عهد (

  13/4/1961)  اليونان األمري قسطنطني
  )مدينة تركية(القسطنطينية 

األتراك يستولون عىل العاصمة البيزنطية  -
  29/5/1453القسطنطينية   

محمد الثاىن (السلطان العثامىن محمد لفاتح  -
يدخل القسطنطينية ) راد الثاينبن م

29/5/1453  
  1/10/1895بحة الرومانيني ىف القسطنطينية مذ - 
  28/3/1930سم القسطنطينية إىل إستانبول تغيري ا - 

  )مسترشق فرنىس(قسيسه، جان 
  30/3/1914 مولده      -

  )مدينة مرصية(القصاصني 
 هاجم املرصيون مواقع اإلنجليز ىف القصاصني - 

 28/8/1882وأستولو عىل املواقع األمامية 
   الزعفران املرصىقرص

مدرسة (نقل مقر جامعة القاهرة من املنرية  -
اىل رساى الزعفران بالعباسية   ) املعلمني العليا

28/10/1925  
  )مستشفى مرصى(القرص العينى 

بدء العمل ىف بناء مستشفى القرص العينى  -
 8/4/1984الجديد 

 الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك  -
ستشفى قرص العينى شرياك يفتتحان م

  17/4/1996 التعليمى
مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى  -

 8/4/1996الجديد   
  قرص فرساى الفرنىس

إفتتاح قرص فرساى للجمهور ىف فرنسا    -
10/6/1837  

قرص  القرآن
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  )مرصى االصل أديب فرنيس(قرصى، البري 
  3/11/1913 مولده      -

  القضية الفلسطينية
  انظر 

   النزاع العرىب االرسائيىل-قدس  ال-فلسطني 
  قطارات

استخدام أول قطار سكك حديدية كمركبة  -
  27/9/1825عامة 

وصول أول قطار حديدى إىل العاصمة السودانية  -
 الخرطوم

9/1/1901  
تحويل محطة قطار ىف باريس إىل متحف    -

28/1/1987  
البدء ىف إستخدام أرسع قطار ىف العامل بأملانيا  -

20/2/1991  
  القطب الشامىل

املستكشف االمريىك روبرت بريى وزمالئه  -
   (Peary) يصلون إىل القطب الشامىل

6/4/1909  
 رجال تصل بطريقة 4بعثة بريطانية من  -

  5/4/1969الزحافات إىل القطب الشامىل   
  قطر

 21/9/1971تحدة ل قطر عضوا باألمم املقبو - 
   ارسائيل- عالقات -قطر 

 2/4/1996زيارة شيمون برييز لدولة قطر    -
   البحرين- عالقات -قطر 

محكمة العدل الدولية تحسم النزاع الحدودى  - 
بني قطر والبحرين بعد خالفات إستمرت 

  عىل  اإلعرتاف بسيادة دولة قطر(عاما 60
  

 
 
  
  
 

لزيادة وفيشت الديسل وجزيرة نطقتى ام
 )وسيادة البحرين عىل جزر حوار, نجنا
16/3/2001  
  سعودية ال- عالقات -قطر 

وية السعودية وقطر توقعان عىل اتفاقية لتس -
 20/12/1992الحدود بحضور الرئيس مبارك 

  )صحيفة مرصية(القطر املرصى 
صدور العدد األول من جريدة القطر املرصى  -

األسبوعية لسان حال الحزب الوطنى الذى 
  4/1908 /22مصطفى كامل   يرأسه 
  )مملوك مرصى(قطز 

هزمية التتار عىل يد (موقعة عني جالوت  -
قوات القائدان املرصيان قطز ) (املرصيني

وبيربس تهزم قوات املغول ىف موقعة عني 
  3/9/1260)     جالوت
   مرص-القطن 

إنشاء بنك التسليف الزراعى املرصى ملواجهة  -
 املزارعون نتيجة االزمة الطاحنة التى واجهها

 18/11/1930هبوط اسعار القطن    
  امراض -القلب 

زراعة منشط ذرى ألول مرة ىف قلب إنسان  -
 .ىف باريس) لتنشيط رضبات القلب(

27/4/1970  
تعيني دكتور مجدى يعقوب جراح القلب  -

املرصى العاملى رئيسا ملؤسسة زراعة القلب 
 والرئتني ىف إنجلرتا

9/3/1987 
ول عملية ىف القلب بإستخدام الليزر إجراء أ -

26/2/1990  

القلب  قرصى
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   زرع-القلب 
أول زراعة لقلب صناعى ىف الواليات املتحدة  -

  4/1966 /21األمريكية 
الجراح الجنوىب اإلفريقى كريستيان بارنار  -

ينجح للمرة األوىل ىف زرع رشايني صناعية 
  27/8/1969لطفل  
  )منطقة اثرية مرصية(القلعة 

 بريطانيا من القلعة بالقاهرة   إنزال علم -
9/7/1997  

الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح املرحلة  -
  9/8/1983األوىل ملرشوع تطوير القلعة    

الرئيس حسنى مبارك يفتتح املتحف الحرىب  -
  26/4/1988بالقلعة 

  2/6/1994إفتتاح املحىك الثقاىف بالقلعة    -
كتبة السيدة سوزان مبارك تفتتح أول فرع مل -

القاهرة الكربى بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة 
بحضور ) مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية(

  17/10/2001فاروق حسنى وزير الثقافة 
  )محافظة مرصية(القليوبية 

مبناسبة إفتتاح (عيد محافظة القليوبية  -
   - - - -/30/8) القناطر الخريية

  القمر
هبوط عىل  حققت الواليات املتحدة أول  -

  2/6/1966سطح القمر بواسطة مركبة فضاء   
الواليات املتحدة األمريكية تطلق صاروخها  -

 رواد إىل مدارها حول القمر    3به ) 8 ابوللو(
21/12/1968  

نزول أول إنسان عىل سطح القمر من مركبة  -
رائد الفضاء األمريىك (الفضاء األمريكية أبوللو 

  20/7/1969) نيل أرمسرتونج
  
  
  
  
  

 االتحاد السوفيتى يطلق محطة فضاء اتوماتيكية - 
 إىل القمر لجلب العينات من صخور 17 نوفا

  11/11/1970القمر 
) 19لونا (اطالق املركبة الفضائية السوفيتية  -

غري املاهولة اىل القمر الكتشاف سطح القمر   
29/9/1971  

الواليات املتحدة األمريكية تصنع من تربة  -
  31/1/1986خاصة للحياة فوقه لقمر خرسانة ا

  )محافظة مرصية(قنا 
تحرك القائد الفرنىس ديزيه من أسيوط متجه  -

إىل قوص أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص  
وضم إليه ىف الطريق القوات املوزعة عىل 

وترك خلفه األسطول بقيادة , طول النهر
الكومندان موراندى وكلف بليار بإخضاع 

  2/3/1799أسوان   املنطقة من قنا إىل 
العيد ىف ذكرى "العيد القومى ملحافظة قنا  -

 عىل حملة نابليون إنتصار قرية البارود
3/3/0000  

هاجم أهاىل قنا األسطول الفرنىس أمام نجع  -
البارود وأنسحب أثناءها بوراندى ألن سفينتة 

جنحت فأشعل فيها النار  " الياالليت"
3/3/1799  

  قناة بنام
تربط املحيط االطلنطى ( بنام افتتاح قناة -

  10/10/1913) والهادي
التى تربط بني (اإلفتتاح الرسمى لقناة بنام  -

  15/8/1914) حيط األطلنطى واملحيط الهاديامل
  قناة السويس

منح إمتياز قناة السويس إىل فرديناد ديلسبس  -
  30/11/1854ىف عهد الخديوى سعيد    

  5/1/1856   السويس  توقيع إتفاقية حفر قناة -
إستصدر ديليسبس من سعيد باشا الئحة  - 

الوطنيني ىف أشغال قناة  العامل إستخدام
  20/7/1856السويس 

قنـاة  القلب
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

عرض اسهم رشكة قناة السويس لالكتتاب   -
5/11/1858  

) الفرما(بدء الحفر ىف قناة السويس عند  -
  25/4/1859. بورسعيد

  17/11/1869ح قناة السويس رسميا للمالحة افتتا - 
إتفاقية لندن بشأن اإلرشاف عىل قناة  -

  18/3/1888السويس 
توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية  -

وقعها رؤساء (املالحة ىف قناة السويس 
حكومات بريطانيا والنمسا واملجر واسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا التى 

  29/10/1888)  وقعتها بالنيابة عن مرص
ء أخر الجنود اإلنجليز عن منطقة قناة جال -

  13/6/1956السويس 
  26/7/1956تأميم قناة السويس      -
بدء إنعقاد مؤمتر لندن لبحث تأميم مرص  -

  6/8/1956قناة السويس  
مؤامرة انسحاب املرشدين االجانب من قناة  -

  14/9/1956السويس بعد قرار تاميمها    
ارة قناة نجاح املرشدين املرصيني ىف اد -

  15/9/1956السويس بعد تأميمها    
القوات الدولية تتخذ مواقعها حول قناة  -

  12/11/1956السويس 
إرسائيل ترفض دعوة األمم املتحدة اإلنسحاب  -

من سيناء وغزة إال إذا حصلت عىل ضامنات 
   .بحرية املالحة ىف قناة السويس وخليج العقبة

3/2/1957  
 السويس وسيناء إرسائيل تنسحب من قناة -

6/3/1957  
أعلنت الحكومة املرصية مذكرة املبادئ  -

ورشوط املرور ىف قناة السويس بعد العدوان 
 الثالىث والتاميم

18/3/1957  
  
  

اإلنتهاء من تطوير مجرى قناة السويس من  -
  9/4/1957      1956 آثار عدوان عام

إعادة فتح قناة السويس بعد تطهريها ىف  -
  10/4/1957 الثالىث عىل مرص أعقاب العدوان

بدء مفاوضات روما لتعويض حملة أسهم  -
  19/2/1958رشكة قناة السويس    

مجلس االمن يطالب مرص بالغاء القيود  -
املفروضة عىل مرور السفن ىف قناة السويس     

1/9/1959  
تم ىف واشنطن توقيع اتفاقية قرض توسيع  -

ملتحدة قناة السويس بني الجمهورية العربية ا
 والبنك الدوىل

22/12/1959  
 مرص تؤكد أن أية دولة تحأول إقتحام خليج  -

العقبة بالقوة تقوم بعمل عدواىن ضد مرص ولها 
الحق مبقتىض معاهدة القسطنطينية منعها من 

  2/6/1967إستعامل قناة السويس    
بدء حرب اكتوبر التى متثل الجولة الرابعة من  -

ىل بعبور القوات الرصاع العرىب االرسائي
املسلحة املرصية قناة السويس وتحطيم خط 

الحرب عىل الجبهة  بارليف، وكذلك بدء
  6/10/1973ل  السورية بني سوريا وارسائي

فك االشتباك بني القوات املرصية واإلرسائيلية  -
  17/1/1974عىل جبهة قناة السويس   

إعادة إفتتاح قناة السويس بعد حرب يونيو  -
67 5/6/1975  

الرئيس انور السادات يفتتح نفق الشهيد  -
أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 

 )لربط سيناء بالوادي
25/10/1980  

فرنسا تسلم مرص امللفات الخاصة بقناة  -
السويس مبا تحتويه من وثائق سياسية 

     1859عام  وسجالت مالية منذ بدء حفرها
12/12/1998  

قنـاة  قنـاة
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  قناة كييل
كييل التى تربط بحر البلطيق إفتتاح قناة  -

  21/6/1895ببحر الشامل 
  قناطر آسنا

  17/6/1995ئيس مبارك يفتتح قناطر إسنا الر - 
  القناطر الخريية

وضع محمد عىل حجر األساس للقناطر  -
  9/4/1847الخريية 

يوم محافظة (إفتتاح القناطر الخريية  -
  30/8/1868) القليوبية

  القنبلة الذرية
يىك السويرسى األصل أينشتني العامل األمر -

يطلع الرئيس األمريىك بإمكانية صنع قنبلة 
  2/8/1939ذرية  

أعلن ترششل أن بريطانيا أنتجت قنبلة ذرية  -
26/2/1952  

بريطانيا تجرى تجارب ألول قنبلة ذرية لها  -
  3/10/1952مقابل سواحل اسرتاليا     

إلقاء القنبلة الذرية األوىل عىل هريوشيام  -
)   سقطتها الواليات املتحدة األمريكيةأ(
6/8/1945  

تصبح سادس دولة (الهند تفجر قنبلة ذرية  -
  18/5/1974)   نووية ىف العامل

  )سلطان مملوىك(قنصوه الغورى 
دخول العثامنني مرص بقيادة السلطان سليم  -

األول بعد هزمية املامليك وتقبل قائدهم 

ألتراك السلطان قنصوه الغورى وبداية عرص ا
  15/8/1516 ىف مرص

هـ موقعة مرج دابق وهزمية 922 رجب 25=
قوات اململوك الغورى املرصية عىل يد 

القوات (السلطان العثامىن سليم األول 
العثامنية بقيادة السلطان سليم األول تهزم 
املامليك بقيادة السلطان قنصوة الغورى الذى 
يلقى مرصعه تحت سنابك الخيل ىف معركة 

  25/8/1516) بقمرج دا
  القواعد الحربية األمريكية

نفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية إ -
بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية 

  )مريكياأ 385 وإصابة 23مقتل (
25/6/1996 

  قواميس الكرتونية
أول قاموس إلكرتوىن للمكفوفني بطريقة برايل  -

3/7/1990  
  )مدينة تركية(قونية 

 الجيش املرصى مدينة قونية داخل يحتل -
االراىض الرتكية ويتخذها إبراهيم قاعدة 
عسكرية استعداد ملالقاة الجيش الرتىك ىف 

  28/11/1832جوالت اخرى   
انتصار الجيش املرصى عىل الجيش الرتىك ىف  -

  21/12/1832موقعة قونية 

  

قونية  قنـاة



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ك



  

 

 429

  

  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-لتواريخ قاموس ا

 ك

ـــرتى   )موـســـيقار روىس(كاباليفـســـىك، دمـي
)Kabalevsky(  

  30/12/1904 مولده   -
  )مخرج امريىك(كابرا، فرانك 

  3/9/1991 وفاته     -
  )مطران فلسطينى(كابوتىش 

إرسائيل تعتقل املطران الكاثوليىك كابوتىش  -
عىل الحدود بني لبنان وإرسائيل بتهمة 

كم بسجنه تهريب أسلحة للفلسطينيني والح
) 6/11/1977واإلفراج عنه ىف ( عام 12
18/8/1974  

  )ممثل هندى(كابور، راج 
  2/6/1988 وفاته     -

  )زعيم عصابة امريىك(كابوىن، آل 
  25/1/1947 وفاته     -

  )رئيس كونغوىل(كابيال، لوران 
إستيالء لوران كابيال عىل الحكم ىف زائري بعد  -

كو وتغري اإلطاحة بالرئيس موبوتو سيىس سي
اسم زائري إىل جمهورية الكونجو الدميقراطية   

17/5/1997  
  )Cabet( )مفكر اشرتاىك فرنىس(كابيه، اينني 

  2/1/1788 مولده   -
  6/11/1856 وفاته     -

  الكاتدرائية املرقسية املرصية
عبدالنارص وبابا الكرازة املرقسية شنودة الثاىن  -

قسية يضعان حجر األساس للكاتدرائية املر
  24/7/1960الجديد 

  
  
  
  
  

جامل عبد النارص وبابا الكرازة يفتتحان  -
  25/6/1968الكاتدرائية املرقسية الجديدة    

الرئيس السادات يعزل البابا شنوده ويحدد  -
  5/9/1981 )بطريرك الكرازة املرقسية(اقامته 

 أول اعتداء عليها أثناء تشييع جنازة ضحايا فتنة - 
  8/4/2013 )قليوبية(قرية الخصوص 

ــارتر ــى ـك ــيس (، جيـم رـئ
ــــــريىك ــــــم اـم ) 39 رـق

)Carter(  
   1/10/1924 مولده   -
  20/1/1977 توىل الرئاسة - 
 قمة بني الرئيسني األمريىك - 

  9/5/1977وحافظ األسد ىف جينف   
بدء مؤمتر كامب ديفيد بالواليات املتحدة  -

بدء االجتامعات بني الرئيس االمريىك كارتر (
ائيل منحم بيجن والرئيس ورئيس وزراء ارس

  5/9/1978)   محمد انور السادات
توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وارسائيل  -

  18/9/1978) ، بيجني، الساداتكارتر(بحضور 
كارتر ( لقاء القمة األمريىك السوفيتى - 

)  إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف
14/6/1979  

فيتى بريجنيف الرئيسان األمريىك كارتر والسو -
  ىف فينا2يوقعان إتفاق سولت 

18/6/1979  
  )Carlos)(ملك أسباىن(، خوان كارلوس

  5/1/1938 مولده   -
 فرانكو يعلن خوان كارلوس وريثا لعرش -

)  وفق املبادئ واملؤسسات الفرنكونية(أسبانيا  
15/7/1969  

كارلوس  كاباليفسىك
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

االمري خوان كارلوس يتوىل رئاسة الدولة  -
لجرنال فرانكو انية بسبب مرض ااالسب

30/10/1975  
خوان كارلوس يصبح ملكا عىل أسبانيا  بعد  -

ام من حكم الديكتاتورى فرانكو  ع44
22/11/1975  

ك خوان كارلوس ملكا عىل أسبانيا تتويج املل -
27/11/1975  

  )ملك برتغاىل(كارلوس األول 
  1/2/1908إغتياله وابنه لويس فيليب    -

  )Carlyle( )كاتب بريطاىن(كارليل، توماس 
  4/12/1795 مولده   -
  4/2/1881   وفاته  -

  )مطرب مرصى(كارم محمود 
  16/3/1922 مولده   -
  15/1/1995 وفاته     -

 )رئـــيس يونـــاىن(كـــارمنليس، قســـطنطني 
)Karamanlis(  

  22/4/1998 وفاته     -
  )Carnarvon( )لورد(كارنارفون 

  23/4/1923 وفاته     -
  )ىسياىس كور(كارنج موك 

إستقبل عبد النارص كارنج موك نائب رئيس  -
 كوريا الدميقراطية الشعبية جمهورية

10/2/1968  
ــيس ـفــرنىس(ـكــارنوه، ـســاديه ـجــورج  ) رـئ

)Carnot(  
  24/6/1894اغتياله       -
  
  
  
  
  
  
  

ــاروزو، ــو ـك ــى ( انريـك ــرا أمغـن ــاىلإوـب  )يـط
)Carroso(  

  25/2/1973 مولده   -
  2/8/1921 وفاته     -

ـويس  ـارول، ـل ـي(ـك ـاىنقـس ـب بريـط  )س وأدـي
)Carol(  

  14/1/1898 وفاته     -
  )ممثلة فرنسية(، ليزىل كارون

  1/7/1931 مولدها   -
 )موـسـيقار منـسـاوى(كارـيـان، هرـبـرت ـفـون 

)Karyan(  
  5/4/1908 مولده   -
  16/7/1989  وفاته     -

سـياىس رئـيس وزراء (، ابـريال لـويس كاريرو
  )Blanco) (اسبانيا

  20/12/1973اغتياله      -
  )سكرتري عام حلف االطلنطى(كارينجتون 

 لورد كارينجتون يتوىل رسميا منصب سكرتري  -
  25/6/1984عام حلف األطلنطى   

  )رئيس الكونغو(كازافوبو، جوزيف 
عزل الجرنال موبوتو الرئيس كازافوبو ىف  -

الكونجو كنشاسا وتوىل رئاسة الدولة    
25/11/1965  

  )Kazan) (مخرج امريىك(، اليا كازان
  7/9/1909 مولده   -

) أديـب يونـاىن(كازانتز . كازانتزاكس، نيكوس
)Kazantzakis(  

  18/2/1883 مولده     -
  26/10/1957 وفاته     -

كازانتزاكس  كارلوس
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-لتواريخ قاموس ا

) مغامر ايطاىل ومؤلف( جياكومو كازانوفا،
)Casanova(  

  2/4/1725 مولده     -
  4/6/1798 وفاته     -

لحـائز عـىل ا وشاعر ايطاىل(كازميودو، سالفاتور 
  )Quasimodo) ( ىف االدب1959جائزة نوبل 

  20/8/1901 مولده   -
 14/6/1968 وفاته     -

  )Castro( )رئيس كوىب(كاسرتو، فيدل 
  13/8/1926 مولده   -
  1/1/1959ا وتوىل كاسرتو الحكم  ثورة كوب -
توىل فيدل كاسرتو رياسة الحكومة ىف كوبا    -

16/2/1959  
ارص وفيديل كاسرتو رئيس لقاء جامل عبدالن -

  25/9/1960)    ىف نيويورك(كوبا 
ولة الفاشلة التى قام بها املتمردون ضد ااملح -

كاسرتو لغزو كوبا بإنزال قواتهم عند خليج 
  17/4/1961الخنازير    

هروب ابنة الرئيس الكوىب كاسرتو إىل امريكا  -
31/12/1993  

  )قائد فرنىس(، دى كاسرتى
، بإستالم  ديان بيان فو بفيتنامفرنسا ىفهزمية  -

 جندى فرنسا 11000الجرنال دى كاسرتى و 
  7/5/1954لفيتنام الشاملية 

  )موسيقار اسباىن(، بابلو كاسل
  29/12/1876 مولده   -

  )سياسية بريطانية(كاسل، باربارا 
  6/10/1911 مولدها   -

  )Kafka) (أديب املاىن(كافكا، فرانز 
  3/7/1883 مولده   -
  3/6/1924ته      وفا-
  
  
  
  

زـعــيم وموـحــد (ـكــافور، كميـلــو بنـســودى 
  )Covour ()ايطاليا

  10/8/1810 مولده   -
  6/6/1861 وفاته     -

ايطاليـة مغنية أوبـرا امريكيـة (، ماريا كاالس
  )MariaCallas) (املولد

  2/12/1923 مولدها   -
  16/9/1977 وفاتها   -

ـــدويل ـــب امــــريىك(رســــكني إ، كاـل  )أدـي
)Caldwell(  

  12/1903 /17 مولده   -
 11/4/1987 وفاته   -

  )Kally) (رسامة مكسيكية(، فريدا كاىل
  14/7/1954 وفاتها     -

  )معاهدة(كامب ديفيد 
 بدء مؤمتر كامب ديفيد بالواليات املتحدة بني -

بدء (مرص وارسائيل والواليات املتحدة 
االجتامعات بني الرئيس االمريىك كارتر ورئيس 

ل منحم بيجن والرئيس محمد وزراء ارسائي
  5/9/1978)   انور السادات

د بني مرص وارسائيل  توقيع اتفاقية كامب ديفي-
 18/9/1978كارتر، السادات، بيجني (بحضور 

 آالف هكتار ىف شبه جزيرة 6 إرسائيل تعيد -
سيناء إىل مرص مبوجب معاهدة كامب ديفيد 

 25/7/1979للسالم  
غطـاس مرصى وريـاىض (كامل ابو السعادات 

  )عاملى شهري
  22/6/1984 وفاته     -

  )قانوىن مرصى(كامل البهنساوى 
  30/10/1979 وفاته     -

كامـل  كازانوفا
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )موسيقار مرصى(كامل الخلعى 
  10/7/1879 مولده   -
  6/5/1938 وفاته     -

شاعر وكاتب صحفى وأديب (كامل الشناوى 
  )مرصى

  7/12/1910 مولده   -
  30/11/1965 وفاته     -

صـــحفى مرصى ونقيـــب (هـــريى كامـــل ز
  )ني األسبقيالصحف

  3/5/1927 مولده   -
  24/11/2008 وفاته     -

رائــد كتــب  وأديــب مرصى(كامــل كــيالىن 
  )االطفال ىف مرص

  20/10/1897 مولده   -
  10/10/1959 وفاته    -

  )Camus( )كاتب فرنىس(، البري كامى
  7/11/1913 مولده   -
  4/1/1960 وفاته     -

  الكامريون
  1/1/1960إستقالل الكامريون    

العيد القومى (مريون اإعالن جمهورية الك -
  10/5/1960) مريوناللك

  )زعيم كونغوىل(كاميال 
  16/1/2001إغتياله       -

  )مدينة فرنسية(كان 
افتتاح أول مهرجان للسينام ىف مدينة كان  -

  20/9/1946الفرنسية 
  )Kant( )فيلسوف املاىن(كانت، اميانويل 

  22/4/1724 مولده   -
  12/2/1804 وفاته     -
  
  
  
  
  

  )Canning( )سياىس بريطاىن(كاننج، جورج 
  11/4/1770 مولده    -
  8/8/1828 وفاته     -

  )حاخام ارسائيىل متطرف(مائري , كاهانا
  5/11/1990اغتياله ىف نيويورك      -
ومقتل (مذبحة بالجامع اإلبراهيمى بالخليل  -

ًصلني بالجامع إنتقاما ً فلسطينيا من امل62
 ملقتل كاهانا

24/2/1994  
ــارلكاوتـســىك ــر( ، ـك ــرتاىكمفـك ــاىن اـش )  اـمل

)Kautsky(  
  16/10/1854 مولده   -
  17/10/1938 وفاته     -

  )kounda( )رئيس روديىس(كينث  ،كاوندا
  22/1/1964يتوىل رئاسة روديسيا الشاملية  -

 -Kai( )زـعـيم ـصـينى(ـكـاى تـشـيك ـسـيانج 
check(  

لعاملية الثانية متر القاهرة اثناء الحرب امؤ -
) روزفلت، ترششل، شيانج كاى تشيك(

22/11/1943  
  5/4/1975 وفاته     -

  )Kipling( )أديب بريطاىن(، روديان كبلنج
  30/12/1865 مولده   -
  18/1/1936 وفاته     -

  ) هندى وكاتبسياىس(، هاميون كبري
  22/2/1906 مولده   -

  الكتبخانة
  انظر  
  دار الكتب والوثائق املرصية       

كبيـر  كامـل
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-لتواريخ قاموس ا

) ســــياىس بريـطــــاىن(، هربــــرت كتشــــرن
)Kitchener(  

  24/6/1850 مولده   -
  5/6/1916 وفاته     -

 )مسـترشق روىس(، اغنـاطيوس كراتشكوفيسىك
)Kratchkovski(  

  24/1/1951 وفاته     -
  )مدينة باكستناية(كراتىش 

اختيار روالبندى عاصمة لباكستان بدال من  -
 راتىشك
26/10/1959  

مبدينة  االف شخص خالل إعصار 10مرصع  -
  15/12/1965كراتىش الباكستانية   

  )مسترشق املاىن(كراوس، بول 
  14/9/1944)      ىف القاهرة(انتحاره  -

  )Kreisky) (سياىس منساوى(كرايسىك، برونو 
  20/4/1970ًيصبح مستشارا للنمسا    -
  29/7/1990)   عاما79عن ( وفاته -

  كرة القدم
) الفيفا(تأسيس اإلتحاد الدوىل لكرة القدم  -

21/5/1904  
فوز مرص ببطولة األمم اإلفريقية لكرة القدم  -

21/3/1986  
فوز املنتخب املرصى العسكرى بكأس العامل  -

  3/7/1992العسكرية لكرة القدم   
  لكرة القدم ىف أمريكا15إفتتاح كأس العامل الـ  -

17/6/1994  
الهىل املرصى ببطولة كأس العرب ىف كرة فوز ا -

  19/3/1995القدم   
  
  
  
  
  
  

 إفتتاح بطولة كاس العامل لكرة القدم ىف فرنسا  -
10/6/1998  

فرنسا تفوز بكأس العامل ىف كرة القدم   -
12/7/1998  

وفاة كابنت صالح سليم نجم كرة القدم ورئيس  -
  6/4/2002النادى األهىل املرصى    

 بطولة كاس األمم حسنى مبارك يفتتح -
  21/1/2006    25االفريقية لكرة القدم رقم 

توج منتخب مرص لكرة القدم بطالً لكاس  -
األمم اإلفريقية الخامسة والعرشين للمرة 

الخامسة ىف الدورة التى اقمت بالقاهرة    
10/2/2006  

فوز منتخب مرص لكرة القدم بكاس األمم  -
 10/2/2008اإلفريقية للمرة السادسة    

  كرة اليد
مرص تفوز بكاس العامل للشباب ىف كرة اليد  -

18/9/1993  
ـل  ـامرة اإلســالمية(كرزوـي ـار والـع ـؤرخ االـث  ـم
  )Creswell) (الربيطاىن

  13/9/1879 مولده    -
  10/4/1974 وفاته     -

  )مدينة عراقية(كركوك 
ثورة كركوك عىل نظام عبد الكريم قاسم ىف  -

  14/7/1959)    أيام3تستمر (العراق 
  )ممثل مرصى(كرم مطاوع 

  7/12/1933 مولده   -
  9/12/1996 وفاته    -

  الكرملني الروىس
هبوط األملاىن ماتياس راست بطائرة صغرية ىف  -

  28/5/1987ساحة الكرملني   
  )Kerouac( )كاتب امريىك(كرواك، جاك 

 12/3/1925 مولده   -
  22/10/1969 وفاته     -

كرواك  كتشرن
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

  )Crosby( )امريىكمغنى (كروسيى، بينج 
  2/5/1904 مولده   -
  14/10/1977 وفاته     -

ــــ ــــوان وكروـف ــــة(رد، ـج ــــة امريكـي  )فناـن
)Crowford(  

  23/3/1908 مولدها   -
  10/5/1977 وفاتها     -

ـر  ـد العـسـكرى (كروـم ـسـياىس بريـطـاىن القاـئ
ـزي ـاىن ىف  واإلنجلـي ـامى الربيـط ـدوب الـس املـن

) 7/5/1907  اىل11/9/1882 ـمــــــــــن مرص
)Cromer(  

  26/2/1841 مولده   -
) مندوب سامى لربيطانيا ىف مرص(توليه  -

11/9/1882  
  29/1/1917 وفاته  -

ـــل، أوليفــــر  ) ســــياىس بريطــــاىن(كرومـي
)Cromwell(  

 25/4/1599 مولده   -
  20/4/1654 كروميل يحل الربملان اإلنجليزى أوليفر - 
 3/9/1658 وفاته  -

  )جزيرة(كريت 
ليونان م لجزيرة كريت تقرر االنضام -

6/10/1908  
را بني  بحا69اختفاء غواصة إرسائيلية تحمل  -

  23/1/1968جزيرة كريت وسواحل مرص 
   اليونان- عالقات -كريت 

  6/10/1908ة كريت تقرر االنضامم لليونان جزير - 
  )فرنىسمحيطات عامل (كريستو، إيف جاك 

  11/6/1910 مولده   -
  
  
  
  
  
  

ـا أكريســتى،  ـة أ(جاـث ـة بوليســديـب ية وروائـي
  )Christie( )بريطانية

 15/9/1890 مولدها   -
  12/1/1976 وفاتها     -

ـــث كريســــون ـــية فرنســــية(، ادـي  )سياـس
)cresson(  

  16/5/1991تصبح أول رئيسة لوزارة فرنسا  - 
 )بريطــاىنعــامل كيميــاىئ  (انســيسكريــك، فر

)Crick(  
  8/6/1916 مولده   -
 إكتشف مع العامل واطسون الرتكيب الجزىئ -

  DNA 25/4/1953" أ. ن. د"ض النووية لالحام
 24/7/2004 وفاته     -

ــت  ــريم ثاـب املستـشــار  وـصــحفى مرصى(ـك
  )الصحفى للمك فاروق

  13/3/1964 وفاته     -
  )Kaestler( )أديب بريطاىن(، آرثر كستلر

  3/3/1983انتحاره وزوجته    -
  )مدينة سودانية(كسال 

  قوات إيطاليا تستوىل عىل كسال بالسودان  -
17/7/1894  

  كسوف الشمس
أطول كسوف للشمس خالل القرن العرشين  -

30/6/1971  
  )كاتب علامىن ترىك(كشالىن، أحمد 

  21/10/1999     ىف تركياه اغتيال-
  )مشكلة(كشمري 

القوات الربيطانية تقمع بعنف املسلمني  -
  4/11/1931املتمردين ىف كشمري    

مريكش  كروسيى
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-لتواريخ قاموس ا

أن جامو إعالن الهور بني الهند وباكستان بش -
  وكشمري

21/2/1999  
توقف القتال بني القوات الهندية والباكستانية  -

) بعد قتال أكرث من شهرين(شمري ىف ك
11/7/1999  

ـشـاعر  ()ـشـاعر يوـنـاىن(كـفـافيس، قـسـطنطني 
  )Cavafy( )األسكندرية

  17/4/1863 مولده     -
  29/4/1933 وفاته      -

  )حركة معارضة مرصية(كفاية 
انون املقيد للحريات الصحفية  التصدى للق -

احتفال نقابة ( ىف مرص 1995 لعام 93رقم 
  10/6/1995)    الصحفيني بيوم الصحفى

نظمت حركة كفاية وبعض األحزاب املعارضة  -
ًإرضابات مبرص إحتجاجا عىل الغالء وإنخفاض 

 وحوادث  مستوى الدخل وحدثت إضطرابات
  6/4/2008تخريب مبدينة املحلة الكربى   

  )محافظة مرصية(فر الشيخ ك
عيد محافظة كفر الشيخ (معركة الربلس  -

) 1956سبة ذكرى معركة الربلس مبنا
4/11/1956  

  )مدينة فلسطينية(كفر قاسم 
  28/10/1956مذبحة كفر قاسم ىف فلسطني   -

  )كاتب بريطاىن(، آرثر كالرك
 )Clarke(مولد الكاتب االنجليزى آرثر كالرك  -

16/12/1903  
 )مـخـــرتع رويس(ايـفـــانوف  ,كوفكالـشـــين

ــــمه( ــــروف باـس ــــاش مـع ــــرتع رـش ) مـخ
)Kalashnikov(  

  10/11/1919 مولده   -
  
  
  
  

وـمــؤرخ ـســياىس (كالوزفيـتــز، ـكــارل ـفــون 
  )Clausewitz( )عسكرى روىس

  1/6/1780 مولده   -
  18/11/1831 وفاته   -

  )بطل مالكمة امريىك(، محمد عىل  كالى
  17/1/1954 مولده   -

عـامل اآلثـار  وعامل فـرنىس (كلوت بك، أنطوان
  )املرصية

  8/8/1898 وفاته     -
  )مخرج فرنىس(، هرنى جورج كلوزر

  11/1/1977 وفاته     -
  )Klee) (رسام سويرسى(، بول كىل

  18/12/1879 مولده   -
  29/6/1940 وفاته     -

   مرص-كليات عسكرية 
لية العسكرية الجوية ىف بلبيس افتتاح الك -

20/2/1951  
تاح املبنى الجديد للكلية الحربية مبرص إفت -

  3/3/1955الجديدة 
) قاـئـد للحمـلـة الفرنـسـية(، قـسـطنطني كلـيـرب

)Kleber(  
ترك نابليون مرص وعني كليرب محله وعاد إىل  -

فرنسا رسا ىف قارب صغري لىك ال يرصده 
  22/8/1799اإلنجليز      

إنتصاره عىل العثامنيني أثناء الحملة الفرنسية  -
  20/3/1800مرص عىل 

  14/6/1800مقتله بيد سليامن الحلبى      -
  17/6/1800إعدام قاتله سليامن الحلبى    -

  الكلية الحربية املرصية
  1811/  /أنشاها محمد عىل        -

كليرب  كفافيس
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)الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

إفتتاح املبنى الجديد للكلية الحربية مبرص  -
 الجديدة

3/3/1955  
  كلية دار العلوم بالقاهرة

ىف (دار العلوم بالقاهرة بدء الدراسة بكلية  -
  6/5/1871)    مدرج خاص بالجامميز

  كلية الزراعة بجامعة القاهرة
دراسة بزراعة القاهرة ألول مرة بدء ال -

14/3/1889  
  كلية الطب املرصية

يوم الطبيب ىف (إنشاء مدرسة الطب ىف مرص  -
 )مرص

18/3/1828  
  الكلية العسكرية الجوية املرصية

سكرية الجوية ىف بلبيس افتتاح الكلية الع -
20/2/1951  

  )رئيس جنوب افريقيا(كلريك، دى 
  2/2/1990لن التخىل عن التفرقة العنرصية يع - 

  )مخرج فرنىس(كلريمان 
  17/3/1996 وفاته     -

  )رئيس أمريىك(، جروفر كليفالند
  2/10/1886 يزيح الستار عن متثال الحرية بنيويورك - 

ـــان منســــاوى(، جوســــتاف كليمــــت  )فـن
)Klemmth(  

  9/2/1918 وفاته     -
  )موسيقار املاىن(كليمن، جورج 

  14/3/1681 مولده   -
  
  
  
  
  
  

) ســــياىس فــــرنىس(كليمنصــــو، جــــورج 
)Clemenceau(  

  28/9/1841 مولده   -
وودرو ويلسون وجورج كليمنصو وأورالندو  -

  28/4/1919لنون قيام عصبة األمم ىف باريس يع
  24/11/1929 وفاته  -

) 42اـلـــرئيس االـمـــريىك (كلينـتـــون، بـيـــل 
)Clinton(  

  19/8/1946 مولده   -
 فوزه برتشيح الحزب الدميوقراطى ىف إنتخابات - 

  16/7/1992الرئاسة األمريكية    
انتخابه ليصبح الرئيس الثاىن واالربعني  -

 للواليات املتحدة
4/11/1992  

تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة لفرتة ثانية     -
20/1/1997  

س األمريىك بيل كلينتون ينكر تحرشه الرئي -
ىف (باملوظفة بالبيت األبيض مونيكا لونيسىك 

إعرتف كلينتون بأنه كان ) 1998 اغسطس 17
  26/1/1998 ىف شهادته السابقة ًاكاذب

 يناير 26(إعرتافه بكذبه ىف شهادته السابعة ىف  -
بوجود عالقة تحرش جنىس مع ) 1998

كا لوينسىك  بالبيت األبيض تدعى موني موظفة
17/8/1998  

الرئيس االمريىك بيل كلنتون يزور غزة ويفتح  -
مطارها الدوىل ويلقى كلمة ىف املجلس 
الترشيعى الفلسطينى ويدعو إىل مامرسة 

  14/12/1998فلسطني لتقرير مصريهم  
علن عن توصل فريقى بحث علمى أمريىك أ -

بريطاىن إىل وصف تركيب خريطة الجينوم 
صف بأنه إنجاز علمى هام   ى فيام والبرش

26/6/2000  

كلينتون  كلية
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  )الكشاف الهجاىئ(  الجزء الثاىن-لتواريخ قاموس ا

وزوجة سياسية امريكية (، هيالرى كلينتون
  )الرئيس االمريىك

 نجاحها لعضوية مجلس الشيوخ االمريىك عن  -
 7/11/2000والية نيويورك      

  )ملكة مرصية(كليوباترا 
) اسطول اوجسطس الروماىن(موقعة اكتيوم  -

 معركة يقىض عىل اسطول انطوىن وكليوبرتا ىف
  م. ق2/9/31) اكتيوم

ـامل إســامعيل  ـدس معــامرى مرصى(ـك  مهـن
عـهـد الـيـه املـلـك فـهـد ـبـاجراء توـسـعات ىف و

  )الحرمني الرشيفني
  15/9/1908 مولده   -
  2/8/2008 وفاته    -

عامل مرصى أستاذ علم البيئـة (كامل البتانوىن 
  )والنبات

  30/1/1936 مولده   -
  )سياىس مرصى(كامل الجنزورى 

  17/1/1933ولده    م-
  4/1/1996يؤلف وزارته األوىل ىف مرص    -
)   بعد التعديل(ية ىف مرص يؤلف وزارته الثان -

8/ 7/1997  
   العسكرى يكلفه برئاسة الوزراءاملجلس -

   25/ 11/2011  
عـضـو مجـلـس ـسـياىس (ـكـامل اـلـدين حـسـني 

  )قيادة الثورة، والوزير السابق ىف مرص
  19/6/1999 وفاته     -

ـ ـدين رفـعـت ـك أـحـد  وـسـياىس مرصى(امل اـل
  )1952 يوليو 23 ثورة -الضباط األحرار

  13/7/1977 وفاته     -
  
  
  
  
  
  

استاذ الهندسـة والعـامرة (كامل الدين سامح 
  )االسالمية

  27/12/1914 مولده   -
 ومنـدوب سـياىس مرصى(كامل الدين صالح 

  )مرص ىف مجلس الوصاية بالصومال
  17/4/1957إستشهاده      -

  )مرصىممثل وفنان  (ناوىل الشكام
  26/12/1921 مولده   -
  22/8/2011 وفاته     -

  )مخرج مرصى(كامل الشيخ 
  5/2/1919 مولده   -
  2/1/2004 وفاته     -

  )موسيقار مرصى(كامل الطويل 
  11/10/1932 مولده   -
  10/7/2003 وفاته     -

مرصى ومكتشف وأثرى صحفى (خ كامل املال
  )مراكب الشمس

  26/10/1919ولده    م-
  29/10/1987 وفاته   -

ـى  ـامل النجـم ـد (ـك ـحفى والناـق ـب الـص الكاـت
  )رئيس تحرير مجلة الكواكب األسبقوالفنى 

  14/2/1998وفاته    -
ــامل برش  ــور (ـك ــة وأدكـت ــم اللـغ ــتاذ عـل ـس

  )مرصى صوات امني مجمع اللغة العربيةواأل
  21/9/1921 مولده   -

كامل  كلينتون
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  )سياىس لبناىن(كامل جنبالط 
ؤلف ىف لبنان الحزب التقدمى اإلشرتاىك     ي -

1/5/1949  
  16/3/1977إغتياله     -

 وزراء رئـيس وسياىس مرصى(كامل حسن عىل 
  )مرص األسبق

  18/9/1921 مولده   -
رائـد  وسياىس مرصى(كامل حمدى ابو الخري 

  )الحركة التعاونية
  16/12/1992 مولده   -

  )مخرج مرصى(كامل عطيه 
  15/1/2008)     عاما90 عن( وفاته     -

  )فنان مرصى(كامل املرصى 
  8/1/2001 وفاته     -

صـحفى مرصى رئـيس املنظمـة (كامل نجيب 
  )العاملية للثقافة الجوية

  12/7/1917 مولده   -
 /   / وفاته         -

  )شاعر مرصى(كامل نشات 
  7/3/1923 مولده   -

ـادير  ـرنى ـب ـامل ـه ـياىس مرصى(ـك ـر  وـس وزـي
  )رصى سابقااملواصالت امل

  17/4/1916 مولده   -
 /   / وفاته         -

  كمبوديا
 إجراء أول إنتخابات عامة دميقرطية ىف -

 23/5/1993 عاما  25كمبوديا منذ 
   فرنسا– عالقات -ا يكمبود

رنسا تفرض وصايتها عىل كمبوديا ف -
11/8/1863  

  
  
  
  
  

  )رئيس لبناىن(كميل شمعون 
  24/9/1952نانيخلف بشارة الخورى ىف رئاسة لب -
  17/8/1987 وفاته     -

   الفاتيكان-كنائس 
بدأ مايكل أنجلو رسم سقف كنيسة السستني  -

  10/3/1508ىف الفاتيكان    
   فلسطني-كنائس 

بدء إغالق كنائس فلسطني ليومني بسبب  -
 اختيار ساحة كنيسة النارصة لبناء مسجد

22/11/1999  
   مرص-كنائس 

جامل عبد النارص وبابا الكرازة يفتتحان  -
  25/6/1968الكاتدرائية املرقسية الجديدة   

  كندا
األمريكيون يهزمون الربيطانيني ىف معركة  -

ىف حربهام عىل أراىض كندا           ) لندى لني(
25/7/1814  

  1/7/1867أسيس اإلتحاد ىف كندا   ت -
 22/6/1973    لغاء عقوبة اإلعدام ىف كنداإ -
  17/4/1982إعالن إستقالل كندا عن بريطانيا  - 

  )سياىس امريىك(كنيدى، إدوارد 
سيارة السناتور األمريىك كيندى تغرق ىف  -

  18/7/1966بحرية ستيدال وتقتل رفيقته    
اجتمع عبدالنارص بادوارد كيندى رئيس لجنة  -

الالجئني ىف الكونجرس االمريىك وتنأولت 
مية االقتصادية املحادثات مرشوعات التن

  26/11/1966االجتامعية ىف مرص     
ـرئيس االـمـريىك(كنـيـدى، ـجـاكلني   )زوـجـة اـل

)Kennedy(  
زواج جاكلني زوجة الرئيس االمريىك الراحل جون  -

كيندى من رجل االعامل اليوناىن اوناسيس   
20/10/1968  

  19/5/1992 وفاتها     -

كنيدى  كامل
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)  الواليات املتحدة35الرئيس (، جون كنيدى
)Kennedy(  

  29/5/1917 مولده   -
  8/11/1960نتخابه رئيسا للواليات املتحدة  ا -
 20/1/1961  بدء رئاسته للواليات املتحدة -
 تفجر ازمة الصواريخ الكوبية واصبح العامل كله - 

عىل حافة حرب عاملية ثالثة بإعالن الرئيس 
  22/10/1962الحصار عىل كوبا  كيندى ريىكاالم

  22/11/1963مقتله   -
  )Kennedy( )سياىس امريىك(، روبرت كنيدى

رسحان بشارة يطلق النار عىل روبرت كنيدى  -
  5/6/1968)    ميوت ىف اليوم الثاىن(

  6/6/1968 وفاته     -
  الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الكاثوليكية تعلن بطالن زوج هرنى  -
  23/4/1533الثامن بكاترين   

ثوليكية ىف روما بدء محاكمة الكنيسة الكا -
  12/4/1633لعامل الفلك اإليطاىل جاليليو     

إعالن البابا رئيسا للكنيسة الكاثوليكية ىف روما   -
18/7/1870  

وفاة البابا يوحنا بولس الثاىن بابا الفاتيكان  -
 عاما بعد أن ظل يرأس الكنيسة 84عن 

  2/4/2005 عاما    26الكاثوليكية طوال 
  )ىف بيت لحم (نيةكنيسة املهد الفلسطي

 القوات اإلرسائيلية تحارص كنيسة املهد إلعتقال - 
  3/4/2002ً فلسطينيا يحتمون بداخلها 240

ًإرسائيل تقصف كنيسة املهد وتفجر مسجدا              -
ىف طولكرم وشارون يعلن أن حصار الكنيسة           

ًستمرا حتى يستسلم من بداخلها  م
8/4/2002  

ج كنيسة املهد عىل قامئة الرتاث  اليونسكو تدر-
  29/6/2012العاملى 

  
  
  

  كهرباء
اخرتاع (أول استخدم لإلضاءة الكهربائية  -

املخرتع االمريىك توماس إديسون للمصباح 
  21/12/1879)  الكهرباىئ
   لبنان-كهرباء 

الرئيس حسنى مبارك يقرر إعادة تشغيل  -
ء لبنان عىل نفقة مرص بالكامل شبكة لكهربا

2/11/2006  
   مرص-كهرباء 

دخول مرص عرص الكهرباء رخصت الحكومة  -
املرصية لرشكة االناره والغاز ليبون ورشكاه 

توزيع لبعمل تجربة ملدة خمس سنوات 
  3/12/1892الكهرباء لجزء من مدينة 

أطلق الرئيس جامل عبد النارص الرشارة األوىل  -
      من محطة توليد كهرباء خزان أسوان                  

10/1/1960  
إفتتاح أضخم محطة كهرباء ىف االحتفال  -

  9/1/1968الثامن للسد العاىل بأسوان   
الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة  -

 كهرباء أسوان
6/2/1989  

   الواليات املتحدة األمريكية-كهرباء 
 21إنقطاع الكهرباء بصورة كلية إثر توقف  -

نووية عن  مفاعالت 10محطة طاقة و 
 مليون أمريىك وكندى باتوا الليل 50العمل، 

بالشوارع بسبب انقطاع الكهرباء صاعقة من 
السامء أصابت محطة توليد الطاقة ىف 

 14/8/2003نيويورك  
   بنجالديش-كوارث طبيعية 

 ماليني 9 ألف شخص وترشيد 121مرصع  -
أخرين خالل إعصار مدمر يجتاح جنوب 

  30/4/1994بنجالديش 

كوارث  كنيدى
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  تركيا -ارث طبيعية كو
 درجات مبقياس ريخرت 7.4زلزال عنيف قوته  -

يدمر شامل غرىب تركيا ويسفر عن مرصع 
 ألف أخرين    43 ألف شخص وإصابة 117
17/8/1999  

   فرنسا-كوارث طبيعية 
 70أسوا كارثة إنهيار جليدى ىف فرنسا منذ  -

 عام
10/1/1970  

   الكامريون-كوارث طبيعية 
نبعاث إمريوىن بسبب ا ك1500 كرث منأ مقتل -

  26/8/1986  الغاز السام من بحرية بركانية
  كواكب

  13/3/1930إكتشاف كوكب بلوتو      -
  )مدينة ماليزية(كواالملبور 

 إحتل اليابانيون كواالملبور ىف املاليو -
11/1/1942  

  كوبا
 عرض يوميات جيفارا ىف مزاد علنى بلندن  -

7/6/1984  
  20/5/1902       عيد إستقالل كوبا -
توىل فيدل كاسرتو رياسة الحكومة ىف كوبا     -

16/2/1959  
   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -كوبا 

ازمة الصواريخ الكوبية واصبح العامل  تفجر -
كله عىل حافة حرب عاملية ثالثة بإعالن 

الرئيس االمريىك كيندى الحصار عىل كوبا     
22/10/1962 

  24/10/1962حارص كوبا  املتحدة تالواليات -
  
  
  
  
  
  

استئناف العالقات الدبلوماسية بني كوبا  -
  1/9/1977والواليات املتحدة     

  )cooper( )ممثل امريىك(كوبر، جارى 
  13/5/1961 وفاته     -

ـوال  ـوس، نيـق ـع (كوبرنيـك ـدى واـض ـىك بولـن فـل
نظريــــة دوران األرض والكواكــــب حــــول 

  )Copernicus( )الشمس
  19/2/1473 مولده   -

  )القاهرة( اكتوبر 6كوبرى 
  1/3/1979 أكتوير بالقاهرة  6تتاح كوبرى إف -

  كوبرى االزهر
الرئيس حسنى مبارك يفتتح كوبرى األزهر  -

  15/1/1983العلوى 
  كوبرى امللك فيصل

إفتتاح املرحلة األخرية، لكوبرى امللك فيصل  -
  11/8/1983بالجيزة 

  كوبرى امبابة
  3/7/1925بابة املعدىن    إفتتاح كوبرى إم -

  كوبري سان فرانسيسكو االمريىك
  27/5/1937 إنشاء كوبرى سان فرانسيسكو  -

  كوبرى سيدىن االسرتاىل
 كوبرى مدينة سيدىن بأسرتاليا إفتتاح -

19/3/1932  
  كوبرى عباس

بني املنيل والجيزة (إفتتاح كوبرى عباس  -
  4/2/1908) بالقاهرة

البوليس املرصى فتح (حادثة كوبرى عباس  -
لكوبرى عباس أثناء مظاهرة الطلبة والعامل 

  9/1/1946قوط املتظاهرون غرقى ىف النيل وس

كوبرى  كوارث
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  كوبرى الفردان
  19/1/1965كوبرى الفردان باإلسامعيلية إفتتاح  - 
الرئيس حسنى مبارك يفتتح كوبرى الفردان  -

15/11/2001  
  كوبرى قرص النيل

  14/2/1872إفتتاح كوبرى قرص النيل     -
  كوبرى املنيب املرصى

حسنى مبارك يفتتح كوبرى املنيب والجزء  -
 420األول من الطريق الدائرى الذى تكلف 

  24/6/1998مليون جنيه     
  كوبرى يوكاهاما  الياباىن

  27/9/1989تتاح جرس يوكاهاما ىف اليابان اف -
ـك، ـتانىل كوبرـي ـريىك( ـس ـام ومـخـرج اـم  )رـس

)Kubrick(  
  7/3/1999 وفاته     -

ــندر  ــك، الكـس ــويرسى (كوبلـي ــيقى ـس موـس
  )التشيىك االصل

  11/8/1996 وفاته     -
  الكوت ديفوار

ساحل (انقالب عسكرى ىف الكوت ديفوار  -
  23/12/1999يقوده رويرب    ) العاج

ساحل (توليه رئاسة الجمهورية ىف الكوت ديفوار  -
  24/12/1999بعد انقالب عسكرى ) العاج

  )ةمدينة تركي(كوتاهية 
داخل " كوتاهية"الجيش املرصى يحتل  -

األراىض الرتكية، ويصبح عىل مقربة من 
 .األستانة عاصمة الدولة العثامنية

2/2/1823  
  
  
  
  
  
  
  

  )معاهدة(كوتاهية 
توقيع إتفاقية كوتاهية بني محمد عىل وتركيا  -

وفيه يتخىل السلطان محمد عىل عن سوريا (
مع تثبيت حكمه عىل مرص وكريت والجزيرة 

بل جالء الجيش املرصي من بالد مقا
  8/4/1833)     األناضول
ـودى ـام ـك ـة وكشــاف بريطــاىن(، ويلـي  )رحاـل

)KODDI(  
  26/2/1846 مولده   -

  )Courbet) (رسام فرنىس(كوربيت، جوستاف 
  10/6/1819 مولده   -
  31/12/1877 وفاته     -

سياىس يهودى مـن مؤسـىس (، هرنى كورييل
  )ة ىف مرصالحركات اليسارية املاركسي

  4/5/1978مقتله       -
 )موســـيقار روىس(كورســـاكوف، رميســـىك 

)Korsakav(  
  18/3/1844 مولده   -
  21/6/1908 وفاته     -

  )Corat( )رسام فرنىس(كورو 
  22/2/1875 وفاته    -

ـارى  ـورى، ـم ـفة (ـك ـية مكتـش ـة فرنـس فيزيائـي
  )Curie) (بولندية االصل الراديوم

  7/11/1867 مولدها   -
تشف بريو مارى كورى مادة الراديوم اك -

26/12/1898  
  4/7/1934 وفاتها     -

كورى  كوبرى
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  كوريا
  12/5/1894اليابان تبدأ غزوها لكوريا    -
روسيا واليابان تعقدان إتفاقا بشأن مطامعهام  -

  4/7/1910ىف منشوريا وكوريا    
إعالن كوريا الشاملية جمهورية إشرتاكية  -

1/5/1948  
قوات املتحاربة ىف كوريا عقد الهدنة بني ال -

27/5/1953  
" بيبلو"وقوع سفينة التجسس األمريكية  -

)Pueblo(  ىف األرس ىف يد كوريا الشاملية
23/1/1968  

كوريا الجنوبية تبدأ ىف إنشاء أكرب السدود  -
  28/2/1978املائية ىف العامل      

   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -كوريا 
 املتحدة ىف الحرب الكورية تدخل الواليات -

الذى وصف بأنه عمل بوليىس لتأييد األمم 
 27/6/1950املتحدة    

   اليابان- عالقات -كوريا 
  12/5/1894اليابان تبدأ غزوها لكوريا      -

  )قمر صناعى روىس(كوزموس 
)              كوزموس(تحطم القمر الصناعى الروىس  -

16/ 8/1967  
) 218كوزموس (يطلق القمر االتحاد السوفيتى  - 

  6/2/1970إلعرتاض األقامر الصناعية 
 اإلتحاد السوفيتى يطلق أقامر صناعية بصاروخ - 

  4/1970 /27"      كوزموس"
 رـئــيس يوغوـســالفيا(كوستنيفـشــا، فويـســالف 

  )رصىب
انتخابه رئيسا ليوغوسالفيا بدال من الرئيس  -

  7/10/2000سلونيوان ميلوسيفيتش   
  
  
  
  
  

ـف كوســتو، جــان  ـرنىس(إـي ) مستكشــف ـف
)Caustou(  

  25/6/1997 وفاته     -
 )مشكلة(كوسوفو 

قتل فيها الرصبيون (بداية مذبحة رسبرنيتسا  - 
 7/7/1995)    بوسني1000

ألبان كوسوفو يوافقون عىل رشوط حلف األطلنطى  - 
  19/5/1999ىف رامبونيه والرصب يرفضون

 حلف األطلنطى ويوجوسالفيا يوافقان عىل -
  9/6/1999رشوط وقف القتال    

طائرات حلف األطلنطى تبدأ غاراتها عىل  -
  24/6/1999يوجوسالفيا       

  )Kosygin( )رئيس روىس(كوسيجني، الكىس 
  20/2/1904 مولده   -
 اقصاء نيكيتا خروشوف من رئاسة وزراء -

االتحاد السوفيتى ومن سكرتارية الحزب 
وزراة  كوسيجني الالشيوعى وتوىل اليكىس

 14/10/1964     السوفيتية
صدور بيان مشرتك عن مباحثات عبدالنارص  -

وكوسيجني رئيس وزراء اإلتحاد السوفيتى 
  8/5/1966بالقاهرة 

  18/12/1980 وفاته   -
  )Coke( )قانوىن بريطاىن(كوك، إدوارد 

  1/2/1552 مولده   -
  3/9/1634 وفاته     -

  )Cook( )مكتشف بريطاىن(كوك، جيمس 
  27/10/1728 مولده   -
  18/1/1778يكتشف جزر هاواى       -
  14/2/1779 وفاته     -

كوك  كوريا
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  )Cocteau) (أديب فرنىس(كوكتو، جان 
  5/7/1889 مولده   -
  11/10/1963 وفاته     -

فنان بريطـاىن النمسـاوى (، أوسكار كوكوشكا
  )Kohaschka( )األصل

  22/2/1980 وفاته     -
  )Kohl( )سياىس املاىن(كول، هيلموت 

هزمية هيلموت شميث وانتخابه مستشارا  -
 1/10/1982األملانيا 

  29/3/1983 بح مستشارا ألملانيا اإلتحاديةيص - 
 فوز رشودر وهزميته ىف االنتخابات االملانية   -

27/9/1998  
ـــة امريكيــــة(كــــولبري، كولــــديت  ) ممثـل

)Colbert(  
  30/7/1996 وفاتها     -

  )جليزىاقتصادى ان(كولفن، اوكلني 
ىف الحكومة نجليزى تعيني أول مستشار ماىل إ -

  4/2/1883رصية هو السري أوكلني كولفن امل
  )مكتشف ايطاىل(كوملبوس، كريستوفر 

سانتا ماريا والبنتا والتيتا          : يرسو بسفنه الثالث -
  3/5/1494عند جزيرة جامايكا   

  اكتشاف امريكا عىل يد كريستوفر كوملبوس-
12/10/1492 

كتشف جزيرة مارتينيك الواقعة ىف جزر ي -
 13/6/1502 الهند الغربية

  20/5/1506 وفاته     -
  كولومبيا

الف كوملبى 23ثورة بركان ىف كولومبيا ومقتل  -
13/11/1985  

إنتخاب فرجيللو باركو رئيس الحزب الليرباىل  -
  13/7/1986رئيسا لكولومبيا   

  
  
  
  

ىف كولومبيا إفتتاح مؤمتر االنكتاد الثامن  -
10/2/1992  

 1000زلزال شديد غرىب كولومبيا يقتل  -
  26/1/1999       2000ويصيب اكرث من 

  )مركبة فضاء امريكية(كولومبيا 
) كولومبيا(إطالق أول مركبة فضاء أمريكية  -

12/4/1981  
إنتهاء الرحلة األوىل ملركبة الفضاء األمريكية  -

  14/4/1981كولومبيا   
ملتحدة األمريكية تطلق مكوك الواليات ا -

لوضع قمر اتصاالت ومراقبة (الفضاء كولومبيا 
 )املذنب هاىل

12/1/1986  
الواليات املتحدة األمريكية تطلق مكوك  -

ىف رحلة تقودها ألول مرة " كولومبيا"الفضاء 
  23/7/1999"   إيلني كولينز"سيدة 

  )Colette) (ديبة فرنسيةأ(كوليت، 
  3/8/1954 وفاتها     -

الدولـيــة الثالـثــة الفـهــا ليـنــني (الـكــومنرتن 
  )مبوسكو

الدولية الثالثة الذى ألفة ) الكومنرتن(حل  -
 لنرش املبادئ 1919/3/12لينني مبوسكو ىف 

  15/5/1943اإلشرتاكية املاركسية ىف العامل   
  الكومنفورم

مكتب اإلستعالمات " الكومنفورم"حل  -
  18/4/1956لألحزاب الشيوعية    

  5/10/1947 )ىف بلجراد(ين الكومنفورم تكو -
الكومنفورم يطرد يوجوسالفيا من عضويته  -

وينقل مقره من بلغراد إىل بوخاريست   
29/6/1948  

الكومنفورم  كوكتو
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  الكومنولث الربيطاين
احتفل به أوال باسم يوم (يوم الكومنولث  -

  24/5/1902)   اإلمرباطورية
قيام الجمهورية ىف جنوب إفريقيا بعد  -

 الكومنولث الربيطاىن   إنفصالها عن
31/5/1961  

ليبيا تصبح جمهورية وعضوا بالكومنولث  -
  12/5/1963الربيطاىن 

) وإنضاممها للكومنولث الربيطاين(إستقالل ماالوى  - 
6/7/1964  

إستقالل جامبيا وانضاممها للكومنولث  -
  18/2/1965الربيطاىن 

الكومنولث الربيطاىن يحل محل إمرباطوريتها    -
31/7/1966  
 عامل الرتبية والتعيل(كومنيوس، جون اموس م

  )Comenius( )التشيىك
  15/11/1670 وفاته     -

  الكوميكون
املنظمة االقتصادية للكتلة (إنشاء الكوميكون  -

  25/1/1949)    الرشقية
  1/7/1991حل الكوميكون     -

  ونالك
 عن أعلن علامء املخترب األوروىب لألبحاث النووية - 

سم جديد دون ذرى رجحوا إنه ما اكتشاف ج
يطلق عليه أنه اللبنة األوىل ىف بناء الكون 

 أطلق عىل الجسم وبكل ما يوجد ىف الحياة
 Boson Higgs" بوزون هيجز"اسم 

4/7/2012  
  )Comte( )فيلسوف فرنىس(كونت، اوجيست 

  19/1/1798 مولده   -
  5/9/1857 وفاته    -
  
  
  
  

  )Conte( )رئيس غاىن(كونتى، النسا 
  5/4/1984 توليه رئاسة جمهورية غينيا      -

  الكونجرس االمريىك
ىف االقليات  يوافق عىل قانون محاربة اضطهاد -

  13/10/1998    دول العامل
   يدين سياسة وأعامل حكومة البشري ىف السودان - 

15/6/1999  
  )Conrad ()أديب بريطاىن(، جوزيف كونردا

  3/8/1924 وفاته     -
  )Constable( )رسام بريطاىن(ون ، جكونستابل

  11/6/1776 مولده   -
  الكونجو 

)   زائري سابقا(إستقالل الكونجو كينشاسا  -
30/6/196  

 قبول حكومة كاتنجا بخطة سكرتري عام األمم  -
  3/9/1962املتحدة يوثانت لتوحيد الكونجو   

  موريس تشومبى حاكم مقاطعة كاتانجا -
  9/6/1964  الكونجو  يصبح رئيسا لدولة 

 جمهورية الكونجو افريقيا ىف تغري اسمها اىل  -
جمهورية زائري ىف عهد سيسيكو موبوتو    

27/10/1971  
 الدميقراطية الكونجو  بداية الحرب األهلية ىف-

2/8/1998  
   بلجيكا- عالقات -الكونجو 

 7/7/1960 املسلحة للكونجو بلجيكا ترسل قواتها - 
  )فيلسوف صينى(كونفوشيوس 

  م. ق27/8/551 مولده   -
  الكويت

  25/2/1950العيد الوطنى للكويت     -

الكويت  الكومنولث
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عة الدول العربية إنضامم الكويت إىل جام -
16/7/1961  

  29/1/1963تاح أول مجلس لألمة ىف الكويت إفت -
إنضامم الكويت إىل عضوية األمم املتحدة    -

14/5/1963  
بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير  -

  19/2/1991 الكويت 
بدء عودة القوات األمريكية من الخليج بعد  -

  7/3/1991الكويت     حرب تحرير
إعادة تشغيل ميناء األحمدى بالكويت بعد  -

  12/3/1991تحريرها 
  4/5/1999حل مجلس األمة الكويتى   -
الشيخ صباح األحمد الجابر يتوىل إمارة  -

الكويت خلفآ للشيخ جابر األحمد الصباح 
  25/1/2006وىف   الذى ت

   العراق- عالقات -الكويت 
 الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم يعلن أن -

 24/6/1961لكويت جزء اليتجزأ من العراق ا
القوات ( العدوان العراقى عىل دولة الكويت -

)   العراقية تغزو الكويت وتحتل قرص األمري
2/8/1990  

 القوات العراقية تحارص السفارات األجنبية -
 24/8/1990الكويت وتهدد بإخالئها بالقوة   ب

 العراق يعلن ضم الكويت باعتبارها محافظة -
  28/8/1990عراقية 

 العراق يوافق عىل تدمري أسلحته الذرية -
لبيولوجية ودفع تعويضات للكويت وا
6/4/1991  

  )معاهدة(الكويز 
توقيع بروتوكول املناطق الصناعية املعروف  -

رصوالواليات املتحدة بني م )الكويز(باسم 
  مناطق صناعية 7 يقىض إنشاء(وارسائيل 

   
 
 

بالقاهرة واالسكندرية ومنطقة قناة مؤهلة 
السويس تعفى صادراتها إىل الواليات املتحدة 

  14/12/2004)   من الرسوم الجمركية
  )Quinn( )ممثل امريىك(كوين، انتوىن 

  21/4/1916 مولده   -
  3/6/2001 وفاته     -

  )سفينة(بيث كوين اليزا
ىف ميناء هونج " كوين اليزابيث"إحرتاق سفينة  -

كونج حيث كان يجرى اعدادها لتصبح 
 جامعة عامئة

9/1/1972  
  )رئيس ماىل(، موديبو كيتا

زار جامل عبد النارص ماىل وصدر بيان مشرتك  -
يؤكد بتايد (عن مباحثاته مع موديبوكيتا 

كفاح شعب فلسطني ومساندة املناضلني ىف 
 )يقياأفر
29/10/1965  

  )Keats( )شاعر بريطاىن(، جون يتسك
  31/10/1795 مولده   -
  23/2/1821 وفاته     -

  )مخرج ياباىن(كريا ساوا 
  5/9/1998 وفاته     -

  )ممثل امريىك(كريتس، توىن 
  3/6/1925 مولده   -

  )بابا االسكندرية(كريلس 
  9/3/1971 وفاته     -

) ى دمنارىكفيلسوف وجود(سورن  كري كجارد،
)Kierkegaard(  

  5/5/1813 مولده     -
  11/11/1855 وفاته     -

كري كجارد  الكويت
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  سياىس أمريىك )Kerry  ( جون،كريى
  11/12/1943 مولده     -
  1966 تخرج من جامعة بيل عام -
   أقدم الدميقراطيني ىف مجلس الشيوخ-
ً وزيرا للخارجية األمريكية خلفا لهيالرى -

  16/12/2012كلينتون 
) ايطـاىلورسـام فنـان ( جورجيـو دى كرييكو،

)de Keriko(  
  20/11/1978 وفاته     -

  )سياىس امريىك(كيسنجر، هرنى 
 وزيرا للخارجية األمريكية بعد إستقالة ه تعيين-

  22/8/1973     وليم روجرز
ــا  ــو كالـف ــونني، ارـه ــدى(كيـك ــيس فنلـن ) رـئ

)Kekkonen(  
 3/9/1900   مولده   -
نارص بالرئيس إجتمع الرئيس جامل عبدال -

الفنلندى كيكونني ومباحثات حول أهمية 
التعاون الدوىل من أجل تحقيق السالم     

26/1/1967  
  31/8/1986 وفاته     -

ـر ـني كيـل ـاء األ(، هيـل ـة العمـي ـة األمريكـي ديـب
  )Keller( )الصامء

  27/6/1880 مولدها   -
  1/6/1968 وفاتها     -

 املنـدوب السـامى( )مـايلز المبسـون( كيلرن
  )الربيطاىن

وصوله إىل مرص وأستالم منصبه كمندوب سامى  -
  7/1/1934لربيطانيا خلفا لبريس لورين      

  )امرية موناكو وممثلة امريكية(، جريس كيىل
  12/11/1929 مولدها   -
زواج األمري رينيه أمري موناكو واملمثلة جريس  -

  كيىل
19/4/1956  

  14/9/1982 وفاتها     -
  )ثل امريىكمم(كيىل، جني 

  2/2/1996 وفاته     -
ـل ـسـونج  ـيم اـي ـيس(ـك  رـئ

ـيم ـا الـشـامليةوزـع  ) كورـي
)Kim il- Sung(  

  15/4/1912 مولده   -
  8/7/1994 وفاته     -

زـعـيم و دكـتـور اـمـريىك(كـيـنج، ـمـارتن ـلـوثر 
  )King( )الحقوق املدنية األمريكية

   4/4/1968إغتياله      -
  )Keynes( )اقتصادى بريطاىن(، جون كينز

  22/4/1946 وفاته     -
  كينيا

  8/7/1920نجلرتا تضم كينيا ملستعمراتها  إ -
 12/11/1964  اعالن جمهورية كينيا ىف نريوىب- 
مريكيتني ىف  إنفجاران متزامنان ىف السفارتني األ-

كرث أمقتل (نريوىب بكينيا ودار السالم بتنزانيا 
     )3000كرث من أ  وإصابة250من 

7/8/1998 

  

كينيا  كريى
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 ل

  )سفينة فرنسية(الباترويت 
 العثور عىل حطام سفينة قيادة الحملة -

أمام شاطئ العجمى " الباترويت"الفرنسية 
21/5/1986  

  الالجئون الفلسطينيون
 وقع بروتكول ىف األمم املتحدة يقىض بعودة -

الالجئني الفلسطينني وحقهم ىف الترصف بأموا 
ويض ملن ال يرغب ىف لهم وأمالكهم والتع

  12/5/1949العودة منهم   
 مجازر ىف مخيمى صابرا وشاتيال لالجئني -

الكتائب اللبنانية مبساعدة (الفلسطينني 
)  فلسطينى150 يقتلون اكرث من ارسائيل

16/9/1982  
 استمرار املجازر ىف مخيمى صابرا وشاتيال -

  17/9/1982لالجئني الفلسطينني    
 إىل لبنان ً فلسطينيا465 ارسائيل تبعد -

17/12/1992  
ـــى  ـــرنىس(الروش، ـج ـــاء ـف ـــمم ازـي ) مـص

)Laroche(  
  16/7/1921 مولده   -
  17/2/1989 وفاته  -

  )رحالة فرنىس(السال، روبري دو 
  9/4/1682  يصل إىل خليج املكسيك    -

) ـســياىس اـشــرتاىك اـملــاىن(الـســال، فرديناـنــد 
)Lassale(  

  11/4/1825 مولده   -
  31/8/1864 وفاته  -
  
  
  
  

  )Laski) (سياىس بريطاىن(السىك، هارولد 
  30/6/1893 مولده   -
  3/1950 /24 وفاته    -

ـونتني، ـان دي  الـف ـرنىس(ـج ـب ـف  La) (أدـي
Fontaine(  

   8/7/1621 مولده   -
  13/4/1695 وفاته    -

) سياىس وشاعر فرنىس(المارتني، ألفونس دى 
)Lamartine(  

   21/10/1790 مولده    -
  28/2/1869فاته      و-

  )لورد كيلرن(، مايلز المبسون
 وصوله إىل مرص وأستالم منصبه كمندوب -

  7/1/1934 لربيطانيا خلفا لبريس لورين سامى
  )ممثلة امريكية(المور، دورىث 

  10/12/1914 مولدها   -
  23/9/1996 وفاتها     -

  )Lancaster) (ممثل امريىك(النكسرت، بريت 
  2/11/1912 مولده   -
  21/10/1994 وفاته  -

  الهاى
 إختيار الهاى مركزا ومقرا ملحكمة العدل -

  25/6/1920الدولية 
 إفتتاح محكمة العدل الدولية ىف الهاى      -

15/2/1922  

اىاله  الباترويت
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  )معاهدة(الهاى 
 توقيع معاهدة الهاى املعروفة بالتحالف العظيم -

ينظم مبوجبها حلف بريطانيا وهولندا وفرنسا (
  7/9/1701)    ة الرومانيةلالمرباطوري

  الوس
  9/8/1960 إنقالب عسكرى ىف الوس    -

  لبنان
  إنعقاد املؤمتر العرىب ىف باريس لبحث مطالب- 

  18/6/1813) من سلطان تركيا(ريا ولبنان سو
 فرنسا تعلن قيام دولة لبنان وعاصمتها بريوت -

  1/9/1920)      استقالل لبنان(
  8/6/1941لبنان و بدء غزو بريطانيا لسوريا -
خر الجنود الفرنسيني عن لبنان  جالء ا-

31/12/1946  
وقع ميثاق ( إنشاء جامعة الدول العربية -

اإلنشاء سبع دول عربية مرص وسوريا والعراق 
)      واألردن ولبنان والسعودية واليمن

22/3/1945  
 كامل جنبالط يؤلف ىف لبنان الحزب التقدمى -

  1/5/1949اإلشرتاىك 
بنان تصبح عضوا ىف مجلس االمن الدوىل    ل-

25/10/1952  
بتصادم مجموعة ( بدء الحرب األهلية ىف لبنان -

 ).فلسطينية بأخرى كتائبية ىف عني الرمانة ببريوت
13/4/1975  

 الرائد املنشق سعد حداد يعلن قيام دولة -
  17/4/1979لبنان الحرة 

  6/6/1982 الغزو اإلرسائيىل للبنان      -
خاب بشري الجميل قائد ميليشيا القوات  إنت-

تعرض لالغتيال قبل (اللبنانية رئيسا للبنان 
  23/8/1982)    أداء اليمني

 لبنان يقطع عالقته الدبلوماسية مع ايران -
 23/11/1983ويجمد عالقته مع ليبيا  

 
 

 استسالم العامد ميشيل عون رئيس الحكومة -
تمردة العسكرية ىف لبنان وقائد القوات امل

 عاما     15وانتهاء الحرب االهلية اللبنانية بعد 
27/10/1990  

 إنتخاب العامد ميشال سليامن رئيسا توافقيا -
  25/5/2008 أشهر 6بنان بعد أزمة إستمرت لل

   ارسائيل- عالقات -لبنان 
 بجالء 425 صدور قرار األمم املتحدة رقم -

 19/3/1978إرسائيل عن لبنان  
  6/6/1982ئيىل للبنان    الغزو اإلرسا-
من مساحة لبنان  % 33  إرسائيل تحتل-

12/6/1982  
  4/6/1982 غزو إرسائيىل برى وبحرى وجوى للبنان  - 

   سوريا– عالقات -لبنان 
 التوقيع عىل اتفاق امنى بني لبنان وسوريا -

2/9/1991  
 سوريا ولبنان يعقدان معاهدة األخوة -

  22/5/1991والتعاون 
   فرنسا-ت  عالقا-لبنان 

 9/4/1932 تحتل املجلس النياىب اللبناىن  فرنسا-
 فرنسا تبدأ سحب جيوشها من لبنان بعد -

 10/3/1946إحتالل دام أكرث من عقدين   
 جالء اخر الجنود الفرنسيني عن لبنان -

31/12/1946 
   ليبيا– عالقات -لبنان 

 لبنان يقطع عالقته الدبلوماسية مع ايران -
  23/11/1983ع ليبيا      ويجمد عالقته م

لبنان  الهاى
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   الواليات املتحدة األمريكية- عالقات -لبنان 
بناء عىل ( القوات األمريكية تدخل بريوت -

آالف 8) (طلب الرئيس اللبناىن إميل شمعون
  15/7/1958)  جندى أمريىك

  جندى ىف لبنان10000 األسطول األمريىك ينزل -
14/7/1959  

  بريوت بسيارة ملغومة إنفجار بالسفارة األمريكية ب- 
19/4/1983  

سـياىس مرصى ورئـيس مجلـس (لبيب شـقري 
  )الشعب املرصى

  28/7/1986 وفاته    -
  لتوانيا

  16/2/1916 تأسيس جمهورية لتوانيا       -
  لجنة التفتيش الدولية عىل العراق

 وجهت الواليات املتحدة سلسة رضبات -
صاروخية إىل بغداد ىف عملية أطلقت عليها 

ردا عىل استمرار العراق ىف ) ب الصحراءثعل(
منع عمليات تفتيش الخرباء لنزع أسلحة 

  16/12/1998الدمار الشامل العراقية      
  لجنة حفظ األثار العربية بالقاهرة

 صدور امر عال بإنشاء لجنة حفظ األثار -
االوقاف العربية ىف القاهرة تحت إرشاف وزير 

 18/12/1881 محمد زىك باشا فهمى
  للجنة الحكومية للتغريات املناخيةا

 فوز آل جور نائب الرئيس االمريىك السابق -
ة نوبل السالم مناصفة مع اللجنة بجائز

الحكومية للتغريات املناخية التابعة لالمم 
 12/10/2007املتحدة     

 
 
 
 
  

  اللجنة الشيوعية الدولية، الثالثة
 "الدولية الثالثة" تأسيس اللجنة الشيوعية -

2/3/1919  
  لجنة الطاقة الذرية

 إنتهاء عمل لجنة الطاقة الذرية التى كونتها -
          1946الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

11/1/1952  
  لجنة ملرن

  7/12/1919وصول لجنة ملرن إىل مرص   -
 إعالن تقرير ملرن الذى أوىص فيه الحكومة -

مرص          الربيطانية بالغاء الحامية الربيطانية عىل 
9/12/1920  

 مظاهرات تعم املدن املرصية ضد لجنة ملرن -
23/5/1921  

  لجنة وود هيد
 اح إعالن تقرير لجنة وود هيد تعليقا عىل االقرت- 

  19/10/1938الصهيوىن لتقسيم فلسطني 
  اللجوء السياىس

 الربت إينشتني يصل إىل الواليات املتحدة -
ملانيا النازية        األمريكية طالبا اللجوء هربا من أ

17/10/1933  
 القيام بعملية إجالء واسعة للرعاية األمريكية -

لالجئني الفيتناميني من فوق سطح السفارة 
م األمريكية ىف سايجون بعد استسالم قوات فيتنا

  30/4/1975الجنوبية لفيتنام الشاملية   
 مرص متنح محمد رضا بهلوى شاه إيران حق -

 2/7/1980اللجوء السياىس   
  )طبيب االورام املرصى(لطفى ابو النرص 

  3/10/1983 وفاته    -
  )أديب وصحفى مرصى(لطفى الخوىل 

  2/8/1929 مولده   -
  5/2/1999 وفاته    -

لطفى  لبنان
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  )أديبة وناشطة يسارية مرصية(لطيفة الزيات 
  8/8/1923 مولدها   -
  11/9/1996 وفاتها    -

   تركيا-اللغة االنجليزية 
  28/8/1929م اللغة العربية ىف تركيا تعلي حظر - 

ـة  ـة العربـي ـة (اللـغ ـع اللـغ ـر أيضــا مجـم ًانـظ
  )العربية

ً ديسمرب يوما عامليا للغة العربية18 إعالن يوم - ً  
   تركيا-اللغة العربية 

  28/8/1929 حظر تعليم اللغة العربية ىف تركيا - 
  )خبري النرش املرصى(ملعى املطيعى 

  10/9/1927 مولده   -
 3/10/2003ه   وفات-

  )معاهدة(لندن 
بني بريطانيا والنمسا ( توقيع معاهدة لندن -

وروسيا وبروسيا من جهة والدولة العثامنية 
  15/7/1840من جهة أخرى        

  اصدر إبراهيم باشا امره إىل الجيش ببدء الجالء- 
  29/12/1840ًعن الشام تنفيذا ملعاهدة لندن 

ً بندا 13 تضمن ً السلطان العثامىن يصدر فرمانا-
ًمنتهكا بها استقالل مرص كام حددته معاهدة 

  13/2/1841لندن     
 توقيع معاهدة لندن الرسية بني الحلفاء وإيطاليا - 

  26/4/1915أثناء الحرب العاملية األوىل    
 إمارة رشق األردن تنال إستقاللها التام مبقتىض -

  22/5/1946معاهدة لندن 
  )Linklater) (يطاىنأديب بر(لنكالتر، أريك 

 8/3/1899 مولده   -
 
 
 
 
  

ـام  ـولن، ابراـه ـم(لنـك ـريىك رـق ـيس اـم ) 16 رـئ
)Lincolin(  

   12/2/1809 مولده       -
  14/4/1865 إغتياله       -
  15/4/1865 وفاته       -

  )صحيفة مرصية(اللواء املرصى 
 - مصطفى كامل ( صدور جريدة اللواء برئاسة -

  2/1/1900)   عبدالعزيز جاويش
  )Lebon) (أديب فرنىس(لوبون، جوستاف 

 1851/    / مولده     -
  14/12/1931 وفاته    -

 -Toulouse) (رسام فـرنيس(تولوز , لوتريك
Lautrec(  

  24/11/1864 مولده   -
  9/9/1901 وفاته    -

  )Laguhton) (ممثل بريطاىن(لوتون، شارلز 
 1/7/1899 مولده   -
  15/12/1962 وفاته    -

ــارتن  ــوثر، ـم ــاىن(ـل ــواىت اـمل ــب والـه ) راـه
)Luther(  

  10/11/1483 مولده   -
  3/1/1521اده من الكنيسة ىف الفاتيكان  استبع-
  18/2/1546 وفاته    -

بريطـاىن عـامل ومخـرتع ) (سـري( لودج، أوليفر
ـات ـتقبال موـج ـى اـس ـد مخرتـع ـراداروواـح )  اـل

)Lodge(  
  12/6/1851 مولده   -
  22/8/1940 وفاته    -

لودج  لطيفة
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  )مصمم أزياء فرنىس(لوران، ايف سان 
  1/8/1936 مولده      -
  2/6/2008 وفاته    -

ــا  ــدريكو جارثـي ــا، ـف ــباىن(لورـك ــاعر أـس ) ـش
)Federico García Lorca(  

  5/6/1898 مولده   -
  19/8/1936حاكم االسباىن فرانكو يقتلونه  جنود ال- 
  19/8/1936 وفاته    -

ـورنس، ـاس إدورارد  ـل ـ(توـم ـياىس بريـط  ) اىنـس
)Lawrence(  

  15/8/1888 مولده   -
  19/5/1935 وفاته    -

ـرت  ـد هرـب ـورنس، دافـي ـب بريطــاىن(ـل ) أدـي
)Laurence(  

 11/9/1885 مولده   -
  2/3/1930 وفاته    -

  )Lautrec) (رسام فرنىس( تولوز لوريك،
  24/11/1864 مولده   -
  9/9/1901 وفاته    -

ــورين، ـصــوفيا  ــة (ـل ممثـل
   )Loren) (ايطالية

  20/9/1934 مولدها    -
  )معاهدة(لوزان للسالم 

  6/8/1924هدة لوزان للسالم العاملى  عقد معا-
  )Locke) (فيلسوف بريطاىن(لوك، جون 

  29/8/1632 مولده    -
  28/10/1704 وفاته    -

  لوكسمبورج
ال دوقية لوكسمبورج عن هولندا انفص -

23/11/1860 
 
 
 

  )Lockerbie ( )قضية(لوكريىب 
ًألمم املتحدة تفرض حظرا جويا وعسكرية  ا- ً

عىل ليبيا رفضها تسليم اثنني من مواطنيها 
متهمني ىف حادث تفجري طائرة أمريكية فوق 

  15/4/1992      1988لوكريىب عام 
 تنفيذ عقوبات األمم املتحدة عىل ليبيا بسبب -

ابريل  14فرضت ىف (اتهامها بتفجري لوكريىب 
تسليم   بعد1992  أبريل15 وعلقت ىف 1992

  30/4/1992ليبيا املتهامن لألمم املتحدة 
 مجلس األمن يصدر قرارا بوقف العقوبات -

 عىل ليبيا إذا سلمت املتهمني ىف حادثة لوكريىب
28/7/1998  

 أصدرت املحكمة األسكتلندية حكام ىف قضية -
لوكريىب يقىض بسجن املقراحى بالسجن مدى 

  31/1/2001األمني فحيمة  الحياة وبراءة
  )Lumumba) (زعيم الكونغو(لومومبا، باتريس 

  2/7/1925 مولده    -
  17/1/1961 إلبعاده عن السلطة ىف زائري  مقتله- 

  )مركبة فضاء روسية(لونا 
)  1لونا( إطالق القمر الصناعى السوفيتى -

2/1/1959  
 تهبط فوق القمر 16 سفينة الفضاء لونا -

20/9/1970  
) 19لونا (ق املركبة الفضائية السوفيتية  اطال-

ة اىل القمر الكتشاف سطح القمر غري املاهول
29/9/1971  

  )Loure) (املتحف الفرنىس(اللوفر 
  1793 اسس بباريس عام -
  10/8/1983 إفتتاح متحف اللوفر بباريس   -
 إفتتاح قسم االثار املرصية باللوفر ىف عام -

1826  

اللوفر  لوران
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  )Lloyd) (يىكممثل امر(لويد، هارولد 
  8/3/1972 وفاته    -

ــد  ــد ـجــورج، دافـي ) ـســياىس بريـطــاىن(لوـي
)Leoyd Gearge Davd(  

  17/1/1863 مولده    -
  26/3/1945 وفاته    -

) عامل اثار مرصيـة فـرنىس(لوير، جان فيليب 
)Lauer(  

  20/5/2001 عاما            99 وفاته عن -
) كاتــب مرسحــى فــرنىس(لــويس، ســاندز 

)Louis(  
  3/9/1985 وفاته    -

  )Lewis) (أديب امريىك(لويس، سيسيل دى 
  22/5/1972 وفاته    -

  )Louis) (ملك فرنىس(لويس الثاىن 
   1/11/846 مولده    -
  10/4/879 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الثالث 
  863/  / مولده     -
  5/8/882 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الرابع 
 921/  / مولده     -
  10/9/954 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الخامس 
 967/  / مولده     -
  21/5/987 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس السادس 
 1081/  / مولده     -
 1/8/1137 وفاته    -
 
 
 
  

  )ملك فرنىس(لويس السابع 
 1120/  / مولده     -
  18/9/1180 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الثامن 
   5/9/1187   مولده  -
  8/11/1226 وفاته    -

 )ملك فرنىس(لويس التاسع 
) Louis IX(  
   25/4/1214 مولده    -
 وعـورة ووقـة املنصـ بدء معرك-

  ع ـس التاسـ امللك لوي
ىف دار (ملك فرنسا ىف االرس عىل يد املرصيني 

  8/2/1250) ابن لقامن باملنصورة
  25/8/1270 وفاته    -

  )Louis) (رنىسملك ف(لويس العارش 
  4/10/1289 مولده    -
  5/6/1316 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الحادى عرش 
  3/7/1423 مولده    -
  30/8/1483 وفاته    -

  )ملك فرنىس(لويس الثالث عرش 
  1/1/1515 مولده    -
  14/5/1643 وفاته    -

 Louis) (مـلـك ـفـرنىس(ـلـويس الراـبـع عرش 
XIV(  

  5/9/1638 مولده    -
  1/9/1715فاته     و-

  )ملك فرنىس(لويس الخامس عرش 
 15/2/1710 مولده    -
  10/5/1774 وفاته    -

لويس  لـويد
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 Louis) (ملك فرنىس(لويس السادس عرش 
XVI(  

  23/8/1754 مولده    -
 هجوم الثوار عىل قرص التويلرى ىف باريس -

وإعتقال امللك لويس السادس عرش وزوجته 
 مارى أنطوانيت

10/8/1792  
  21/1/1793امه     إعد-

  )ملك فرنىس(لويس السابع عرش 
وهومل يتول امللك ألن الثورة الفرنسية ( مولده -

  )قامت بعد ميالده بأربع سنوات
27/3/1785  

  8/6/1795 وفاته    -
  )ملك فرنىس( لويس الثامن عرش

  17/11/1755 مولده    -
  16/9/1824 وفاته    -

  )أديب وناقد مرصى(لويس عوض 
  5/1/1915     مولده-
  9/9/1990 وفاته    -

  )رئيس صينى(لوينج تشياو ينج 
 اللجنة املركزية للحزب الشيوعى الصينى ترد -

االعتبارلوينج تشياو بينج وتعيده إىل منصبه  
11/12/1977  

موظـفـة بالبـيـت االـبـيض (لوينـسـىك، مونيـكـا 
  )االمريىك

املوظفة التى ( الكشف عن فضيحة مونيكا -
) ئيس األمريىك بالتحرش بهاالرأتهم كلينتون 

21/1/1998  
 إعرتف الرئيس األمريىك بيل كلينتون بكذبه ىف -

بوجود ) 1998 يناير 26(شهادته السابعة ىف 
عالقة تحرش جنىس مع موظفة بالبيت 

 17/8/1998األبيض تدعى مونيكا لوينسىك  
 
 
 

  اذاعة رشيط فيديو يتحدث فيه الرئيس األمريىك- 
 عالقته مبونيكا لونيسىك بيل كلينون عن

  21/9/1998السكرترية بالبيت االبيض   
  )سفينة تجسس أمريكية(ليربىت 

 الطائرات اإلرسائيلية تغرق سفينة التجسس -
 امريكيا وتصيب 34األمريكية ليربىت وتقتل 

  8/6/1967العرشات       
  )اقتصادى روىس(ليربمان 

  7/10/1897 مولده    -
  )Lippmann) (امريىكصحفى (ليبامن، والرت 

  23/9/1889 مولده    -
  14/12/1974 وفاته    -

  ليبيا
  1/1/1934يبيا تصبح مستعمرة ايطالية    ل-
 ثورة ليبيا بقيادة العقيد معمر القذاىف، اعالن -

) العيد القومى(الجمهورية، االطاحة بامللكية 
1/9/1969  

 إعالن قيام وحدة اندماجية بني تونس وليبيا -
م الجمهورية العربية اإلسالمية تحت اس

ومعمر  وقعها الرئيسان الحبيب بورقيبة(
  12/1/1974) القذاىف ىف جزيرة جرنة بتونس

ة شعبية ىف ليبيا ضد القذاىف  قيام ثور-
17/2/2011  

  20/10/2011 مقتل القذاىف عىل يد الثوار  -
   االردن- عالقات -ليبيا 

 22/2/1984 األردن تقطع عالقتها بليبيا    -
   بريطانيا- عالقات -ليبيا 

، )موظفى سفارة ليبيا ىف لندن( بريطانيا تطرد -
  22/4/1984بعد مقتل رشطية بريطانية   

ليبيا  لويس
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   تشاد- عالقات -ليبيا 
  11/9/1987 بني قوات ليبيا وتشاد  اعالن الهدنة-

   تونس- عالقات -ليبيا 
 إعالن قيام وحدة اندماجية بني تونس وليبيا -

وقعها (لجمهورية العربية اإلسالمية تحت اسم ا
الرئيسان الحبيب بورقيبة ومعمر القذاىف ىف 

 12/1/1974)         جزيرة جرنة بتونس 
   السودان- عالقات -ليبيا 

 ليبيا والسودان يتفقان عىل تخطيط الحدود -
 20/6/1934بينهام 

 ليبيا والسودان توقعان ميثاق التكامل ىف -
  3/3/1990طرابلس 

   لبنان- عالقات -ا ليبي
 لبنان يقطع عالقته الدبلوماسية مع ايران -

  23/11/1983ويجمد عالقته مع ليبيا      
   الواليات املتحدة االمريكية- عالقات -ليبيا 

أمريكا تعرتض طائرتني ليبيتني وتسقطهم تجاه -
  4/1/1989الساحل الشامىل الليبيى      

  )Litmamn) (مسترشق أملاين(ليتامن، إينو 
  5/5/1958 وفاته    -

   روسيا- عالقات -ليتوانيا 
 11/3/1990ليتونيا عن اإلتحاد السوفيتى  إنفصال - 
 موسكو تنفذ عقوباتها االقتصادية عىل ليتوانيا -

لنت إستقاللها من جانب واحد التى أع
17/4/1990  

  الليزر 
إجراء أول عملية ىف القلب بإستخدام الليزر  -

26/2/1990 
 
 
 
 
  

 مـؤرخ عسـكرى(ل هـارت، بازيـل هـرنى ليـد
 )Liddle Hart, Sir Basil) (بريطاىن

  31/10/1895  مولده       -
  30/1/1970 وفاته        -

  )Liszt) (موسيقار مجرى(ليست، فرانز 
  22/10/1811 مولده    -
  31/7/1886 وفاته    -

والحاصـلة روائيـة بريطانيـة (ليسنج، دوريس 
  )Lessing) (2007عىل جائزة نوبل لألداب 

  29/10/1919 مولدها    -
  11/10/2007 فوزها بجائزة نوبل لالداب    -

  ليسوتو
  4/10/1966 إستقالل ليسوتو      -

  )رائد فضاء فرنىس(ليكريتيان، جان 
 رائد فضاء فرنىس جان ليكريتيان  أول-

24/6/1982  
)  واآلثـارعامل كينى واالنرتوبولـوجى(ليىك، لويس 

)Louis Leakey(  
  7/8/1903 مولده    -
  1/10/1972 وفاته    -

  )فنانة مرصيةممثلة و(ليىل فوزى 
 12/1/2005 وفاتها    -

  )فنانة ومطربة مرصية(ليىل مراد 
  17/2/1918 مولدها    -
  21/11/1995 وفاتها    -

  )مدينة قربصية(ليامسول 
 اليونانيون واألتراك يبدأون القتال ىف ليامسول -

  11/1/1964بقربص     

ليامسول  ليبيا
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  )Lemmon) (ممثل امريىك(ليمون، جاك 
  8/2/1925 مولده    -
  27/6/2001 وفاته    -

ـارلز  ـــــ ــــــدبرج، ـش ــــــريىك(ليـن ـار اـم ـــــ )  طـي
)Charleslindbergh(  

 أول طريان عرب املحيط يقوم -
  21/5/1927به طيار منفرد  

الـرئيس (لينكولن، ابراهـام 
محـرر ) (16األمريىك رقـم 

ـد ـن ( )Lincoln) (العبـي ـم
  )1865 - 1861 امع

  1809 فرباير 12  مولده-
 عد من أهم رؤسائها عىل اإلطالق إذ قامت يف -

عهده الحرب األهلية األمريكية بعد انفصال 
إحدى عرشة والية وإعالنها تكوين دولة 
ّمستقلة سميت الواليات الكونفدرالية 
األمريكية، فتمكن لينكون من االنتصار 

 الحكم املركزي وإعادة الواليات املنفصلة إىل
بقوة السالح، كام كان لينكون صاحب قرار 

وقد مات . 1863إلغاء الرق يف أمريكا عام 
  1865مقتوالً يف عام 

  الرئيس االمريىك لينكولن يعلن تحرير العبيد -
  22/9/1862ىف الواليات املتحدة األمريكية  

  4/1865 /15 وفاته    -
 )مدينة روسية(ليننجراد 

ر القوات النازية األملانية مدينة  بداية حصا-
ليننجراد الروسية أثناء الحرب العاملية الثانية 

21/8/1941  
 )زعيم روىس(لينني، فالدميري 

) Lenin(  
  22/4/1870 مولده    -

الحزب البلشفي والثورة  ثورى رويس، كان قائد -
 .السيايساللينيني  البلشفية، كام أسس املذهب

  "الخبز والسالماألرض و"ورفع شعار 
لنرش ) الدولية الثالثة) (الكومنرتن( ألف لينني -

  12/3/1919بادئ اإلشرتاكية املاركسية   امل
  21/1/1924 وفاته    -

 Leanardo) (رسام ايطـاىل(ليوناردو دافينىش 
De Vinci( 

  15/4/1452 مولده   -
 يعترب النموذج املثايل لعرص النهضة بسبب -

:  بتاليف ثالثة كتبمؤلفاته حيث أنه قام
األول عن فن التصوير الزيتي والذي يعرف 

، والكتاب الثاين "نظرية التصوير"حاليا باسم 
  عن الترشيح والكتاب الثالث يف امليكانيكا

يعد من أشهر فناين النهضة اإليطاليني عىل   كام-
اإلطالق وهو مشهور كرسام، نحات، معامري، 

جة شغفه كانت مكتشفاته وفنونه نتي. وعامل
الدائم للمعرفة والبحث العميل، له آثار 
عديدة عىل مدارس الفن بإيطاليا امتد ألكرث 

وإن أبحاثه العلمية .  قرن بعد وفاتهمن
خاصة يف مجال علم الترشيح، البرصيات 
وعلم الحركة واملاء حارضة ضمن العديد من 

  .اخرتاعات عرصنا الحايل
  2/5/1519 وفاته   -

) رائـــد فضـــاء روىس(ليونـــوف، الـــيكىس 
)Leanov(  

 رائد الفضاء السوفيتى اليكىس ليونوف يدور -
  ألول مرة حول األرض

18/3/1965  
  )رئيس ايطاىل(ليوىن، جيوفاىن 

بعد ( إستقالتة من منصب رئيس جمهورية -
  )إتهامه بالفساد

15/6/1978 

  

ليوىن  ليمون
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 م

  
  )شاعر مرصى(مأمون الشناوى 

   28/1/1914 مولده    -
  27/6/1994 وفاته    -

  )Matisse) (رسام فرنىس(ماتيس، هرنى 
 31/12/1869 مولده    -
 3/11/1954 وفاته    -

  )ممثل امريىك(ماتيور، فيكتور 
 10/8/1999 وفاته    -

ممثلة (ماجدة الخطيب 
  )مرصية

 16/12/2006     وفاتها-
فـنـان (ماجرـيـت، رينـيـه 

 René François Ghislain( )سرياىل بلجيىك
Magritte(  

  21/11/1898 مولده    -
 15/8/1967 وفاته    -

ـــدو  ـــاجالن، فرديناـن ـــة اســــباىن(ـم ) رحاـل
)Magellan(  

 16/3/1521 إكتشف ماجالن الفلبني     -
ـاجنيوه ـه ـم ـرنىس وـصـاحب (، اندرـي ـر ـف مفـك

ه اـلـدفاعى اـلـذى اقامـتـه فـكـرة ـخـط ـمـاجينو
فرنسا عىل حدودها مع أملانيـا خـالل الحـرب 

  )Maginot) (العاملية األوىل
 18/2/1877 مولده    -

  )De Magellan) (مكتشف برتغاىل(ماجيالن 
  27/4/1521 مقتله    -
  
  
  
  
  

 
ـون ـيمس ماديـس ـم (، ـج ـريىك رـق ـيس اـم  )4رـئ

)Madison( ) 1817-1809من عام(  
 16/3/1751 مولده    -
 الرئيس األمريىك وزوجته ينجحان ىف الهروب -

من البيت األبيض بعد أن أحرقته القوات 
  24/8/1814الربيطانية     

 28/6/1836 وفاته    -
  )فنان ايطاىل(مارتينى 

   1876/   / مولده      - 
 2/12/1944 وفاته      -

  )جزر(مارتينيك 
  كريستوفر كولومبوس مكتشف جزيرة مارتينيك- 

 13/6/1502واقعة ىف جزر الهند الغربية ال
ـل  ـيل، جابرـي ـرنىس(مارـس ـودى ـف ـان وـج ) فـن

)Marcel(  
 7/12/1889 مولده    -
 8/10/1973 وفاته    -

  )النشيد الوطنى الفرنىس(املارسيلييز 
) املارسيلييز( وضع نشيد الثورة الفرنسية -

25/4/1792  
  )مرشوع(مارشال 

نعاش الدول  إعالن مرشوع مارشال األمريىك ال-
اعلنه جورج مارشال وزير (األوروبية الغربية 
  5/6/1947)   الخارجية األمريىك

  1/4/1948لعمل باملرشوع لتعمري أوروبا  بدء ا-

مارشال  مأمون
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بعد ان زودت الواليات ( انتهاء مرشوع مارشال -
املتحدة مبوجبة اوروبا الغربية مبا قيميته 

 31/12/1951) بليون دوالر12.4
 )اقتـصـــادى بريـطـــاىن(، الفرـيـــد مارـشـــال

)Marshall(  
 26/7/1842 مولده    -
 13/7/1924 وفاته    -

ـر (مارشــال، جــورج  ســياىس امــريىك ووزـي
  )الخارجية

 إعالن مرشوع مارشال األمريىك النعاش الدول - 
 16/10/1959 وفاته  - 5/6/1947األوربية الغربية 

  )Marche) (سياىس فرنىس(جورج , مارشيه
  للحزب الشيوعى الفرنىسً إنتخابه زعيام -

10/2/1985 
 16/11/1997 وفاته    -

  املارك االملاىن
 أملانيا الغربية والرشقية تؤلفان كتلة اقتصادية -

   1/7/1990 تعتمد عىل املارك الغرىب واحدة
سوق التعامل  عملة أوروبية من 12 خروج -

، املارك االملاىن، الفلورين وهام الفرنك الفرنىس
يزا االسباىن، رنك البلجيىك، البالهولندى، الف

، االسكود الربتغاىل، الفرنك اللوكسمبورجى
  " اليورو"وحلت محلها عملة واحدة هى 

1/1/2002 
ـارل  ـاركس، ـك ـاىن(ـم ـياىس واقتصــادى اـمل ) ـس

)Marx(  
     5/5/1818 مولده    -
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماركس وفردريك أنجلز ينرشان ىف لندن -
 18/2/1848"    البيان الشيوعي"

 28/9/1864 اسس الدولية األوىل بلندن     -
 14/3/1883 وفاته    -

  املاركسية
) Plekhanof(  مولد جورج بليخانوف-

 26/11/1857)   مؤسس املاركسية ىف روسيا(
 وفاة بليخانوف مؤسس املاركسية ىف روسيا    -

30/5/1918 
لنرش ) الدولية الثالثة) (الكومنرتن( ألف لينني -

 12/3/1919شرتاكية املاركسية ملبادئ اإلا
   15/5/1943)    الكومنرتن( حل -
 مقتل هرنى كورييل من مؤسىس الحركات -

  4/5/1978اليسارية املاركسية ىف مرص   
 )أول امرأة تعرب األطلنطى(ماركهام، برييل 

 6/8/1986 وفاتها    -
  )Marcus) (رئيس فلبينى(ماركوس، فرديناند 

 11/9/1917 مولده    -
 انتخابه رئيسا للفلبني واستمر هذا املنصب -

 9/11/1965اكرث من عرشين عاما    
 بداية اإلنتفاضة الشعبية ضد ماركوس ىف -

 8/2/1986الفلبني 
 ثورة شعبية بالفلبني تطيح بحكم الدكتاتور -

 25/2/1986فرديناند ماركوس    
 28/9/1989 وفاته    -

 اخـرتاع مخرتع ايطاىل ورائد(ماركوىن، جوليلو 
الالسلىك والتلغراف حصل عـىل جـائزة نوبـل 

1909) (Marconi(  
    25/4/1874 مولده    -

ماركوىن
 مارشال
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 14/12/1901 نجاحه ىف إمتام أول ارسال السلىك -
 20/7/1937 وفاته    -

  (Marcuse) )مفكر امريىك(ماركيوز، هربرت 
 19/7/1898 مولده    -
 2/8/1971 وفاته    -

  )Morlowe) (ريطاىنأديب ب(مارلو، كريستوفر 
 30/5/1593 وفاته    -

  )أديب ومرسحى لبناىن(مارون نقاش 
 9/2/1817 مولده    -
 1/6/1855 وفاته    -

  )زوجة نابليون(مارى 
   زواج نابليون بونابرت من مارى لويز-

11/3/1810 
  )ممثلة مرصية(مارى منيب 

  21/1/1969 وفاتها    -
  )Mariners) (امريكية مركبة فضاء(ماريرن 

تنطلق إىل " مارنري" مركبة الفضاء األمريكية -
)   إلكتشاف مقومات املياه بها(كوكب الزهرة 

14/6/1962  
) 9ماريرن (بة الفضاء األمريكية  إطالق مرك-

30/5/1971  
عند " 8ماريرن " تحطم مركبة الفضاء األمريكية -

إطالقها للمريخ، وسقوط بقاياها ىف املحيط 
  الهادى

9/5/1971  
  
  
  
  
  
  
  

  املارينز
 تفجري مقر املارينز األمريكية والفرنسني ىف -

  23/4/1983)      بسيارة ملغومة(بريوت 
  )Mariette) (عامل فرنىس(مارييت، فرانسوا 

 18/1/1863 وفاته    -
  )سياىس روىس(مازاروف، كرينيل 

 اجتمع جامل عبدالنارص مع كرينيل مازاروف -
لسوفيتية النائب األول لرئيس الحكومة ا

  وتنأوال أزمة الرشق األوسط
12/1/1968 

  )سياىس بولندى(مازوفيىك، تادوس 
 إنتخاب تادوس مازوفيىك رئيسا للحكومة ىف -

  بولندا
24/8/1989 

  )Mazzini) (زعيم وسياىس ايطاىل(مازينى 
 22/6/1805 مولده    -
 10/3/1872 وفاته    -

   جنوب افريقيا-املاس 
  ىف جنوب إفريقيا إكتشاف مناجم املاس -

22/8/1926 
ــتون  ــبريو، جاـس ــرنىس(ماـس ــار ـف ــامل آـث ) ـع

)Maspero(  
ً تعيينه مديرا للمتحف املرصى ببوالق      -

18/2/1881 
 تشكلت لجنة برئاسة األمري أحمد فؤاد -

وعضويه حسني رشدى وقاسم أمني ويعقوب 
أرتني ومسيو ماسبريو ومحمد علوى وأحمد 

   للجامعة املرصيةزىك لوضع املرشوع التنفيذى

ماسبريو  ماركيوز
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7/3/1908 
 30/6/1916 وفاته    -

  )معاهدة(ماسرتيخت 
 توقيع معاهدة ماسرتيخت التى تنص عىل -

الوحدة االقتصادية النقدية بني الدول االعضاء 
 4/12/1991ىف السوق االوروبية 

وقعتها ( توقيع معاهدة ماسرتيخت ىف هولندا -
  7/2/1992)    دولة أوربية12

ن يوافقون ىف استفتاء عىل معاهدة  الفرنسيو-
 20/9/1992ماسرتيخت 

  ) ممثل بريطاىن(ماسون ، جميس  
)      Mason(  

  15/5/1909 مولده    -
 28/7/1980 وفاته    -

 Louis) (مسـترشق فـرنىس(ماسينيون، لوى 
Massignon(  

 31/10/1962 وفاته    -
 Mac( )قائـد امـريىك(مـاك ارثـر، دوجـالس 

Arthur(  
  26/1/1880ه  مولد-
  5/4/1964 وفاته  -

ـزى  ـد، راـم ـياىس بريطــاىن وأول (ماكدوناـل ـس
 )رئيس وزارء عاملية بريطانية

 تأليفه أول وزارة عاملية بريطانية برئاستة -
24/1/1924 

  9/11/1937 وفاته    -
ــويل ــيمس , ماكـس ــكتلندى (ـج ــاىئ اـس فيزـي

ـــمه ىف  ـــة باـس ـــة املعروـف ـصـــاحب النظرـي
  )Maxwell( )الكهرومغنطيسية

  13/11/1831 مولده    -
 5/11/1879 وفاته    -
 
 
 
 

ـــرت , ماكـســـويل ـصـــحفى بريـطـــاىن (روـب
  )Maxwell) (وامرباطور الصحافة الربيطانية

 5/11/1991 مرصعه     -
  )سياىس بريطاىن(ماكامهون ، هرنى 

 املفوض اإلنجليزى ماكامهون يعد الرشيف -
حسني مبملكة عربية إذا ما ساعدهم ضد 

 31/1/1916األتراك 
سـياىس بريطـاىن ورئـيس (، هارولد ماكميالن

  )Macmillan) (وزراء بريطانيا السابق
 10/2/1894 مولده    -
 توليه رئاسة وزراء بريطانيا خلفا ألنطوىن إيدن -

الذى استقال بسبب فشل العدوان الثالىث عىل 
 10/1/1957مرص 

 اجتامع عبدالنارص ألول مرة بهارولد ماكميالن -
زراء بريطانيا ىف مقر العرىب باالمم رئيس و
 28/9/1960املتحدة 

 29/12/1986 وفاته    -
ـــاميتون  ـــاكنزى، ـك ـــب بريطــــاىن(ـم ) أدـي

)Mackenzie(  
 17/1/1883 مولده    -

ـام  ـاكنىل، ويلـي ـم (ـم ـريىك رـق ـيس اـم ) 25رـئ
)Mckinley(  
 )1901-1879من عام (

 االعتداء عليه وخلفه تيودور روزفلت     -
6/9/1901 

 14/9/1901وفاته     -
  )Mackeavelli) (مفكر ايطاىل(ماكيافيلىل 

 3/5/1469 مولده    -
  21/6/1527 وفاته    -

ماكيافيلىل  ماسرتيخت



  

 

 465

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  )Mall) (مخرج فرنيس(لوى  , مال
 23/11/1995 وفاته    -

  )Mallarme) (شاعر فرنىس(ماالرمى، ستيفان 
 18/3/1842 مولده    -
 9/9/1898 وفاته    -

  ماالوى
وإنضاممها للكومنولث (ى  إستقالل ماالو-

  )الربيطاين
6/7/1964 
 وفاة الزعيم والرئيس املاالوى هاسنجر باندا -

)Panda(  
25/11/1997 

  )Malthus) (اقتصادى بريطاىن(مالتس، توماس 
 14/2/1766 مولده    -
 23/12/1834 وفاته    -

  )جزر(املالديف 
   قيام الجمهورية ىف جزر املالديف-

11/11/1968 
 

ـهمــالرو، ـب وســياىس فــرنيس(  أندرـي ) أدـي
)Malraux(  

 3/11/1901 مولده    -
 23/11/1976 وفاته    -

 

  مالطة
ية  األسطول الفرنىس الحامل للحملة الفرنس-

 29/5/1798عىل مرص يصل مالطة ويحتلها 
نقل املعتقلني ( ىف مرص 1919 بدء ثورة - 

وإسامعيل , محمد محمود, سعد زعلول
  بورسعيد وأقلتهم وحمد الباسل إىل, صدقى

 
 
 
 
 
 

باخرة إىل مالطة إندالع املظاهرات ىف جميع 
 9/3/1919أنحاء مرص      

 21/9/1964 استقالل مالطة      -
 السيدة اجاثا باربر تتوىل رئاسة جمهورية -

 16/2/1982مالطة  
  )أديب جزائرى(مالك بن نبى 

 31/10/1973 وفاته    -
  ماىل

 22/9/1960  استقالل ماىل    -
  اجتمع ىف كوناكرى عاصمة غينيا رؤساء غينيا- 

وغانا وماىل واتفقوا عىل اتحاد الجمهورية 
 24/12/1960الثالثة  

 26/3/1991 إنقالب عسكرى ىف ماىل    -
  فوز أمادو توماىن تورى الحاكم العسكرى السابق-

 16/5/2002بإنتخابات الرئاسة ىف ماىل 
  ماليزيا

  31/7/1962ملوسع     قيام إتحاد ماليزيا ا-
، بورنيو الشاملية، سنغافورة( قيام اتحاد ماليزيا -

 16/9/1963)    ، ساراواكصباح، املاليو
 توىل السلطان إسكندر جوهر حكم ماليزيا  -

26/4/1984  
 عقد القمة السابعة ملجموعة الدول الخمسة - 

 1/11/1997 ىف كواالملبور عاصمة ماليزيا عرش
محمد ) مهاتري(يا محارض  رئيس وزراء ماليز-

 20/9/1998يعزل نائبه انور ابراهيم     
 )زعـيم ورئـيس روىس(جـورجى  مالينكوف،

)Malinhov(  
 بولجانني يخلف مالينكوف ىف رئاسة الحكومة -

  السوفيتية
8/2/1955 

  14/1/1988 وفاته    -

مالينكوف  مـال
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  )Mann) (أديب املاىن(مان، توماس 
 6/6/1875 مولده    -
  12/8/1955 وفاته    -

  )رئيس مدغشقر(ماناتا، مارك رافالو 
 تنصيبه رئيسا ملدغشقر رسميا وذلك بعد فوزه -

  6/5/2002إلنتخابات الرئاسية ىف ديسمرب  با
  )رئيس اثيوىب(مانجستو، ماريان 

 إنهيار حكمه بأثيوبيا وتوىل زيناوى الحكم    -
29/5/1991 

رـئــيس ( نلـســون ماـنــديال،
) وزـعــيم جـنــوب افريقـيــا

)Mandela( 
  18/7/1918    مولده-
 النظام العنرصى ىف جنوب -

  إفريقيا
   يحكم  عىل  نلسون  مانديال 

 12/6/1964بالسجن املؤبد   
 فوز زعيم جنوب إفريقيا نلسون مانديال -

  24/4/1989بجائزة حقوق اإلنسان    
 سلطات جنوب إفريقيا تطلق رساح نيلسون -

عام    27مانديال أشهر سجني سياىس ىف العامل 
10/2/1990 

 انتخاب نيلسون مانديال رئيسا لحزب املؤمتر -
 5/7/1991الوطنى اإلفريقى 

ً إنتخاب نلسون مانديال رئيسا لجنوب إفريقيا -
26/4/1994  

 فوز املؤمتر الوطنى اإلفريقى بزعامة نلسون -
مانديال ىف أول إنتخابات يشارك فيها السود 

فريقيا    الذين ميثلون االغلبية ىف جنوب إ
29/4/1994  

 نلسون مانديال يصبح أول رئيس جمهورية -
 10/5/1994أسود لجنوب إفريقيا     

 
 
  

 إنتخاب تابو مبيىك رئيسا لجنوب إفريقيا -
  14/6/1999)   خلفا لنلسون مانديال(

) ممثـلــــة امريكـيــــة(مانـســــفيلد، ـجــــني 
)Mansfield(  

  19/4/1932 مولدها    -
  )قناة بريطانية(املانش 

أول سباح مرصى ( عبور إسحق حلمى للامنش -
 1901 ولد السباح عام() وعرىب يعرب املانش

  31/8/1928 )1980وتوىف عام 
 ألول مرة ىف تاريخ املانش السباح املرصى خالد -

  19/8/1983شلبى يعرب املانش بذراع واحدة     
 وفاة السباح العاملى املرصى عبد اللطيف أبو -

  21/4/2008  )  عابراملانش(هيف 
  )نفق(املانش 

 توقيع اإلتفاق بني بريطانيا وفرنسا لحفر نفق -
 12/2/1986املانش 

  29/7/1987ق املانش   التوقيع عىل إنشاء نف-
)     بني بريطانيا وفرنسا( إفتتاح نفق املانش -

6/5/1994  
  )   صحيفة بريطانية(املانشسرت جارديان 

نجليزية  صدور جريدة املانشسرت جارديان اإل-
  5/5/1821)  ليوم العاملى لحرية الصحافةوا(

  مانيال
 األسطول األمريىك يدمر األسطول األسباىن ىف -

   1/5/1889خليج مانيال     
 وصول الكولونيل األمريىك سيتسمون إىل -

مانيال ليتوىل منصب الحاكم العام للفيلبني     
29/2/1928 

 مانيال     اليابانيون يحتلون العاصمة الفلبينية-
2/1/1942  

مانيال  مـان
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 األمريكيون يحتلون مانيال عاصمة الفلبني   -
24/2/1945 

 توقيع حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال -
، ، بريطانياالواليات املتحدة األمريكية :وقعه(

،  باكستان، تايالند،فرنسا، اسرتاليا، نيوزيالند
 8/9/1954)    فلبنيال

 )Manet( )رسام فرنىس(مانيه، ادوارد 
 23/1/1832 مولده    -
  20/4/1883 وفاته    -

سـياىس مرصى ووزيـر الكهربـاء (ماهر أباظة 
  )والطاقة االسبق

 12/3/1930 مولده    -
 4/10/2007 وفاته    -

ووزيـر السـكان  سـياىس مرصى(ماهر مهران 
  )وأستاذ أمراض النساء

 22/3/1930 مولده    -
 Mao) (رئيس وزعيم  صينى(ماوتىس تونج 
Tse - Tung(  

 26/12/1893 مولده    -
 ماوتىس تونج يبعد ونج هيساو عن حكم -

  الصني 
7/4/1976 

ـدا  ـائري، جوـل ـة (ـم ـة ورئيـس ـية ارسائيلـي سياـس
  )Maer) (وزراء إرسائيل السابقة

  3/5/1898 مولدها    -
 أعلنت إنسحاب القوات اإلرسائيلية من منطقة -

رشم الشيخ وقطاع غزة ورابطت قوات تابعة 
ىف غزة ورشم )  رجال350(المم املتحدة ل

 1/3/1957الشيخ وحدود سيناء 
 17/3/1969 رئاسة الوزراء اإلرسائيلية  تتوىل- 
 
 
 
 
 

  11/4/1974 إستقالتها   -
 8/12/1978 وفاتها    -

  )صحيفة مرصية(مايو 
 أنيس منصور رئيسا لتحرير جريدة مايو -

10/8/1989  
  )امري الكويت(مبارك الصباح 

 29/11/1915اته وتوىل شيخ جابر      وف-
   هدم-املباىن 

 خروج املؤرخ الجربىت من داره وبدء يرصد -
ماتفعله الحملة الفرنسية عىل مرصمن هدم 
املباىن وتشيد طرق حديثة ىف قلب العاصمة 
ًتستهدف اغراضا حربية تحت ستار اغراض 

 5/12/1798عمرانية     
باىن  بدء إستخدام املتفجرات ىف هدم امل-

  12/7/1987العمالقة ىف بريطانيا      
 بدء هدم الجزء الرئيىس من سور برلني   -

20/2/1990 
   بريطانيا-متاحف 

 15/1/1759تتاح املتحف الربيطاىن بلندن  إف-
   فرنسا-متاحف 

  10/8/1793 إفتتاح متحف اللوفر بباريس   -
ضم ( إفتتاح قسم اآلثار املرصية مبتحف اللوفر-

آلثار التى احرضتها الحملة مجموعة ا
الفرنسية عىل مرص بقيادة نابليونفى عام 

1826     
 تحويل محطة قطار ىف باريس إىل متحف    -

28/1/1987 
 29/3/1989فتتاح متحف اللوفر بعد تجديده  إ-

   مرص-متاحف 
 صدور فرمان تأسيس املتحف املرصى لآلثار  -

  إفتتاح الخديوى عباس حلمى - 15/8/1835
  

متاحف  مانيه
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لثاىن ملتحف اآلثار املرصى ىف رساى الجيزة   ا
14/1/1890 

  اإلحتفال بوضع الحجر األساس ملبنى الكتبخانة- 
  28/4/1900لخديوى ومتحف اآلثار العربية ا

 وضع حجر األساس ملتحف اآلثار واملكتبة -
 28/3/1901الخديوية بالقاهرة    

 افتتاح الخديو عباس حلمى الثاىن متحف -
 15/11/1902)   االنتكخانة(رصية االثار امل

 تاسيس دار االثار العربية متحف الفن -
 28/12/1903اإلسالمى بالقاهرة 

 إفتتاح املتحف الزراعى ىف الدقى ىف القاهرة -
14/2/1933 

 20/2/1947افتتاح املتحف القبطى بالقاهرة   -
 إفتتاح متحف املثال محمود مختار بالقاهرة   -

23/7/1962  
  13/7/1968 متحف الفنان محمد ناجى فتتاح إ-
 الرئيس مبارك يفتتح تطوير املتحف القبطى -

 8/3/1984وترميم الكنيسة املعلقة  
 افتتاح متحف املجواهرات امللكية -

 23/10/1986باإلسكندرية 
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح املتحف الحرىب -

  26/4/1988بالقلعة 
 الرئيس مبارك يفتح اضخم متحف اثرى -

 23/11/1997)  متحف النوبه(مبنطقة النوبة 
 أرىس الرئيس حسنى مبارك حجر أساس أكرب -

متحف لآلثار ىف العامل بأول طريق الفيوم 
 4/2/2002) ًفدانا 117مساحته (الصحراوى 

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح متحف -
 1800األسكندرية القومى الذى يضم أكرث من 

  31/8/2003قطعة أثرية 
ثال فرعون مرص رمسيس الثاىن من  نقل مت-

ميدان رمسيس إىل املتحف الكبري باألهرام    
25/8/2006 

 
 
  

  متحف أم كلثوم
 سوزان مبارك تفتتح متحف ام كلثوم بقرص -

 28/12/2001املانسرتاىل    
  متحف االسكندرية القومى

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح متحف -
 1800األسكندرية القومى الذى يضم أكرث من 

  31/8/2003قطعة أثرية 
  املتحف الربيطاىن

 15/1/1759فتتاح املتحف الربيطاىن بلندن  إ-
  املتحف الحرىب بالقاهرة

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح املتحف الحرىب -
  26/4/1988بالقلعة 

  املتحف الزراعى املرصى
 إفتتاح املتحف الزراعى ىف الدقى ىف القاهرة   -

14/2/1933 
  الميمتحف الفن اإلس

 تاسيس دار االثار العربية متحف الفن -
  اإلسالمى بالقاهرة

28/12/1903 
  املتحف القبطى

 20/2/1947افتتاح املتحف القبطى بالقاهرة   -
 الرئيس مبارك يفتتح تطوير املتحف القبطى -

 8/3/1984وترميم الكنيسة املعلقة     
  متحف اللوفر

  10/8/1793 إفتتاح متحف اللوفر بباريس   -
إفتتاح متحف اللوفر بعد تجديده  -

29/3/1989 
  باإلسكندريةمتحف املجواهرات امللكية 

 افتتاح متحف املجواهرات امللكية -
  23/10/1986باإلسكندرية  

متحف  تاحفم



  

 

 469

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  متحف محمد محمود سعيد
 السيدة سوزان مبارك تفتتح مجمع متاحف -

  17/4/2000محمد محمود سعيد    
  املتحف املرصى لآلثار

مان تأسيس املتحف املرصى لآلثار   صدور فر-
15/8/1835  

 انفجار حافلة سياحية بالقاهرة امام مبنى -
 سياح املان 9املتحف املرصى تسفر عن قتل 

 18/9/1997   19وجرح 
 )ـســياىس منـســاوى(كـلــيامنس فــون  مرتنــيخ،

)Metternich(  
  15/5/1773 مولده    -
 11/6/1859 وفاته    -

   بريطانيا-مرتواالنفاق 
 حوادث تفجريات إرهابية ىف لندن مبرتو -

 50األنفاق وأتوبيسات نتج عنها مقتل حواىل 
  7/7/2005شخصا وألف جريح   

   مرص-مرتو االنفاق 
 بدء العمل ىف مرشوع مرتو األنفاق بالقاهرة -

2/5/1982  
  27/4/1983بدء شق مرتو األنفاق بالقاهرة   -
  حسنى مبارك وجاك شرياك يفتتحان املرحلة-

األوىل من مرشوع مرتو االنفاق ىف القاهرة  
27/9/1987 

 بدء تشغيل مرتو االنفاق خط شربا الخيمة -
 2/10/1996مبرص 

 الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح املرحلة -
الثالثة من الخط الثاىن ملرتو األنفاق من 

  18/4/1999محطة السادات حتى الجامعة    
   اليابان-مرتو االنفاق 

أطول نفق بحرى لسكك الحديدية ىف  إفتتاح -
عاما وكلف 20كم إستغرق 54اليابان طوله 

 10/3/1985مليار دوالر 2.7
 
 
 

 افتتحت اليابان أطول نفق ىف العامل بخط -
كم وعىل 54حديدى تحت سطح البحر طوله 

 13/3/1988مرت تحت املاء     2400عمق 
ـنني  ـدى حـس ـيس (مـج ـياىس مرصى أول رـئ ـس
  )تحريرملرشوع مديرية ال

  4/9/1992 وفاته    -
  )صحفى وكاتب مرصى(مجدى مهنا 

  1957/   / مولده       -
  8/2/2008 عاما      51 وفاته عن -

  )أديب مرصى(مجدى وهبة 
  6/10/1991 وفاته    -

  )ممثل مرصى(مجدى وهبه 
  9/1944/ مولده      -
  5/2/1990 وفاته    -

  )طبيب مرصى عاملى(مجدى يعقوب 
  16/11/1935   مولده  -
 تعيينه رئيسا ملؤسسة زراعة القلب والرئتني ىف -

 9/3/1987إنجلرتا 
 السيدة سوزان مبارك تسلم نوط الواجب من -

الدرجة األوىل للدكتور مجدى يعقوب   
14/6/1988  

 بريطانيا متنح الطبيب املرصى االصل مجدى -
  31/12/1991يعقوب رتبة فارس      

  املجر
القسطنطينية الخاصة بحرية  توقيع اتفاقية -

وقعها رؤساء (املالحة ىف قناة السويس 
حكومات بريطانيا والنمسا واملجر واسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا التى 

  29/10/1888)     وقعتها بالنيابة عن مرص
 الشيوعيون ىف املجر بزعامة بيالكون يتولون -

  22/3/1919السلطة 

املجر  متحف



 

 470

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

الطالب ىف (ة املجرية ضد الشيوعية  بدء الثور-
املجر يبدءون حركة عصيان ضدالسلطة 

)   1956 نوفمرب 4 -  اكتوبر 23من ( الشيوعية
23/10/1956  

 إنضامم بولندا واملجر والتشيك أعضاء جدد -
  12/3/1999بحلف األطلنطى    

   املانيا- عالقات -املجر 
 1/3/1944 األملان يحتلون املجر    -

   روسيا-القات  ع-املجر 
 اإلتحاد السوفيتى واملجر يوقعان إتفاقا يقىض -

 10/3/1990فيتى من املجر بسحب الجيش السو
   مرص -املجلس األعىل للصحافة 

  أنظر  
   مرص-صحافة     

  مجلس االمن
  17/1/1946 أول اجتامع ملجلس األمن   -
 مجلس األمن الدوىل يعقد آخر اجتامع له ىف -

  17/2/1946ىل نيويورك   لندن قبل أن ينتقل إ
 أول إجتامع ملجلس األمن الدوىل ىف نيويورك  -

25/3/1946  
 رئيس الوزراء املرصى محمود فهمى النقراىش -

يتقدم مبذكرة ملجلس األمن طالبا جالء 
القوات الربيطانية الكامل عن مرص   

11/7/1947  
 صدور قرار من مجلس االمن بتقسيم فلسطني -

وم العاملى للتضامن مع الي(وتدويل القدس 
  29/11/1947)   الشعب الفلسطيني

 رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن تقريرها -
 بأنه ال مناص من تأليف قوة دولية تتوىل

  
 
 
 

فرض التقسيم ىف فلسطني ورفض مجلس 
  16/2/1948األمن والجمعية العامة التوصيات 

 أسابيع 4 مجلس األمن يقرر وقف إطالق النار -
لسطني ويعني الكونت فولك برنادوت ىف ف

  20/5/1948وسيطا  
 إنتهاء الهدنة التى قررها مجلس األمن -

ومعاودة القتال بني العرب وإرسائيل    
10/7/1948  

منطقة ( استيالء ارسائبل عىل بيت حانون -
رغم الهدنة دعا اليها مجلس االمن ) الخليل

ووافقت االطراف املعنية عىل قرار وقف 
 لنار ومل تلتزم به ارسائيلاطالق ا

22/10/1948  
 وقف إطالق النار بني مرص وإرسائيل تنفيذا -

  7/1/1949قرار مجلس األمن وتدخل أمريكا ل
 لبنان تصبح عضوا ىف مجلس االمن الدوىل -

25/10/1952  
 اعتداء ارسائيىل عىل قرية السموع ىف االردن -

    228وادانها مجلس االمن بقرار رقم 
13/11/1956  

 مجلس االمن يطالب مرص بالغاء القيود -
املفروضة عىل مرور السفن ىف قناة السويس     

1/9/1959 
 إنسحاب أندونيسيا من األمم املتحدة بسبب -

دعوة ماليزيا لعضوية مجلس األمن     
7/1/1965  

 الخاص بتسوية 242 صدور قرار مجلس االمن -
   ازمة الرشق االوسط عقب حرب االيام السته 

22/11/1967  
 مجلس األمن الدوىل يعلن انتفاء صالحية -

اإلجراءات التى إتخذتها إرسائيل تجاه مدينة 
  21/5/1968القدس املحتلة    

 مجلس األمن يدين سياسة إرسائيل ىف القدس -
  1/7/1968املحتلة 

مجلس  املجر
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 انضامم الصني الشعبية ملجلس االمن كعضو -
  23/11/1971دائم 

ارات العربية إىل عضوية  انضامم دولة اإلم-
  مجلس اآلمن

8/12/1971  
 الصني تستخدم ألول مرة حق الفيتو ىف -

ملنع بنجالديش من اإلنضامم (مجلس األمن 
  25/8/1972) لعضوية األمم املتحدة

 موافقة مجلس االمن عىل قرار سوفيتى  -
امريىك بقىض بوقف اطالق النار ىف الرشق 

ء عىل القرار االوسط واجراء تسوية األزمة بنا
) 338قرار مجلس االمن رقم  (242
22/10/1973  

 الخاص 339 صدور قرار مجلس االمن رقم -
بوقف اطالق النار وارسال مراقبى االمم 
املتحدة لالرشاف عىل االلتزام بالقرار وموافقة 

عقب (بوقف اطالق النار يف الرشق األوسط
  23/10/1973)      73 اكتوبر 6حرب 

 ىف املطالبة 340جلس االمن رقم  صدور قرار م-
 اكتوبر    6بوقف اطالق النار فورا بعد حرب 

25/10/1973  
 مجلس األمن يدين جنوب إفريقيا لغزوها -

  6/5/1978أنجوال ويطالبها باإلنسحاب    
 مجلس األمن يدين إرسائيل لضمها القدس -

  20/8/1980العربية وجعلها عاصمة لها  
لقتال بني العراق  مجلس االمن يقرر وقف ا-

  26/9/1980واليمن 
 فوز مرص لعضوية مجلس األمن للمرة الرابعة -

1/11/1983  
 مجلس األمن يصدر قرارا بوقف القتال بني -

العراق وإيران وإنسحاب القوات إىل الحدود 
  20/7/1987املعرتف بها دوليا 

 إيران تعلن قبولها قرار مجلس األمن وقف -
 18/7/1988الحرب مع العراق   

 
 
  

 مجلس األمن يوافق باإلجامع عىل قبول طلب -
باألمم املتحدة   160نامبيبا لتصبح العضو 

18/4/1990  
الذى ) 665( مجلس األمن يصدر القرار رقم -

يقىض بفرض الحظر عىل العراق ويجيز 
املنظمة    إستخدام القوة ألول مرة ىف تاريخ

25/8/1990 
 العراق  مجلس االمن يفرض حظرا جويا عىل-

25/9/1990 
 مجلس االمن يصدر قرارا بحظر السالح عن -

  26/9/1990الجمهوريات اليوغوسالفية   
 بدء حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت -

  17/1/1991تنفيذا لقرار مجلس األمن    
الذى يطالب 686 مجلس األمن يصدر القرار -

  2/3/1991 العراق بالرجوع عن ضم الكويت
لن موافقته عىل رشوط مجلس  العراق يع-

  3/3/1991األمن إلنهاء حرب الكويت  
 مجلس األمن يوافق عىل قرار إنهاء حرب -

  3/4/1991الخليج 
 دول مجلس األمن الخمس الدامئة توافق عىل -

إخالء الرشق األوسط من االسلحة النووية 
  9/7/1991والكيميائية  

 مجلس االمن يقبل عضوية دول البلطيق -
استونيا والتفيا وليتوانيا اعضاء باالمم : الثالث

  12/9/1991املتحدة   
 روسيا تشغل للمرة األوىل مقعد االتحاد -

  27/12/1991السوفيتى ىف مجلس االمن   
 أمني عام األمم املتحدة بطرس غاىل يثري ضجة -

ىف أول مؤمتر صحفى له بترصيحه أن قرار 
مجلس األمن الخاص بأزمة الرشق األوسط 

لعدم إستناده للفصل السابع من ) ملزمغري(
  25/3/1992ميثاق األمم املتحدة    

 بفرض 848، 731 صدور قرارى مجلس األمن - 
  أبريل،30نفذ من (عقوبات عىل ليبيا 

  

مجلس  مجلس



 

 472

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

بعد تسلم ليبيا ) 1999 ابريل 5وعلق ىف 
)  املتهامن فحيمة واملقرحي لألمم املتحدة

14/4/1992  
العقوبات عىل  مجلس االمن يقرر تخفيف -

  9/1994 /23    1922يوجوسالفيا من عام 
  1/6/1996توىل مرص رئاسة مجلس األمن   -
 مجلس األمن يصدر قرارا بوقف العقوبات -

عىل ليبيا إذا سلمت املتهمني ىف حادثة 
  28/7/1998لوكريىب    

 مبارك يعلن رفض مرص القيام بفكرة ارسال -
تصويت قوات مرصية للعراق حتى ىف حالة ال

  13/9/2003ىف مجلس االمن  
  مجلس االمة الكويتى

  4/5/1999 حل مجلس األمة الكويتى   -
 مرسوم كويتى باعطاء املرأة الكويتية الحق ىف -

يسقطه مجلس األمة (الرتشيح واإلنتخابات 
  16/5/1999)    نوفمرب23الكويتى ىف 

 مجلس االمة الكويتى يسقط مرسوم حاكمها -
وق االنتخابات والرتشيح  إعطاء املراة حق

23/11/1999  
  مجلس االمة املرصى

  انظر  
  مجلس الشعب املرصى    

  املجلس التأسيىس العراقى
  27/3/1924تتاح املجلس التأسيىس ىف العراق  إف- 

  مجلس التعاون الخليجي
 دول 6 قيام مجلس التعاون الخليجى من -

اإلمارات، البحرين، السعودية، عامن، قطر، (
  25/5/1981) الكويت

 دول 6 تأسيس مجلس التعاون الخليجى من -
،  قطر، عامن، السعوديةالبحرين، االمارات،(

 26/5/1981) الكويت
 
 
 

ً دول مجلس التعاون الخليجى تؤسس صندوقا -
  23/4/1990للتنمية 

  مجلس الثورة املرصى
 إعالن حل مجلس الثورة ىف مرص ثم الرجوع -

  26/3/1954عن ذلك  
الد محيى الدين من مجلس الثورة  إستقالة خ-

  31/3/1954املرصى 
  املجلس الدائم لتنمية االنتاج القومى مبرص

 صدور مرسوم بانشاء املجلس الدائم لتنمية -
  3/10/1952االنتاج القومى ىف مرص   

  مجلس الدفاع العرىب
 انعقاد الدورة األوىل ملجلس الدفاع العرىب -

  4/9/1968املشرتك ىف القاهرة   
  جلس الدولة املرصىم

  7/8/1946 إنشاء مجلس الدولة ىف مرص   -
 اإلعتداء عىل الدكتور عبد الرزاق السنهورى -

ثورة (رئيس مجلس الدولة ىف مكتبة ملعارضة 
  29/6/1954)يوليو23

  مجلس الدوما الروىس
 مجلس الدوما الروىس يجتمع للمرة األوىل -

10/5/1906  
  )الربملان( مجلس الشعب املرصى

  26/12/1881افتتاح الربملان املرصى األول  - 
ىف مرص مع إنعقاد 1923 بدء العمل بدستور -

عقد أول جلسة ملجلس النواب (الربملان 
)   مجلس الشعب الحاىل(املرصى مببنى الربملان 

15/3/1924  
  19/7/1928 امللك فؤاد يحل الربملان   -
  حكومة إسامعيل صدقى تعطل الربملان شهرا-

21/6/1930  

مجلس  مجلس
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 وافق الربملان املرصى عىل دخول الجيش -
  11/5/1948املرصى حرب فلسطني   

 أول إجتامع ملجلس األمة املرصى    -
25/3/1956  

 إفتتاح مجلس األمة املرصى وبعضويته ألول -
  22/7/1957 نساء 4مرة 

 وافق مجلس األمة املرصى باإلجامع عىل إتحاد -
  29/1/1958مرص وسوريا   

جلس األمة عىل مرشوع القانون  وافق م-
الخاص بتنظيم األزهر وتطويره كجامعة 
مرصية تهتم بالعلوم الحديثة باإلضافة إىل 

  22/6/1961علوم الرشيعة والفقه اإلسالمية  
 دعا جامل عبدالنارص مجلس األمة لوضع -

  23/1/1961الدستور  
% 50 إفتتاح مجلس األمة املرصى الذى يضم -

  26/3/1964) ألول مرة(حني  العامل والفالمن
 مجلس األمة املرصى يصدر وثيقة إعالن -

ترشيح جامل عبدالنارص لرياسة الجمهورية 
  20/1/1965لفرتة الرياسة القادمة 

 إفتتح جامل عبدالنارص الدورة األوىل ملجلس -
األمة الجديد وألقى خطابا حدد فيه السياسة 

 العامة للدولة وركز عىل الجبهة العسكرية  
20/1/1969  

لثورة التصحيح ( يوم مجلس الشعب ىف مرص -
التى قادها الرئيس أنور السادات ضد مراكز 

 )القوى
14/5/1971  

 قدم الرئيس انور السادات مبادرة سالم ىف اعقاب - 
ىف (حرب اكتوبر ىف خطاب له احتفاال بالنرص 

  16/10/1973)    مجلس الشعب املرصي
 إلغاء  مجلس الشعب املرصى يصدق عىل-

معاهدة الصداقة والتعاون املرصية السوفيتية 
 15/3/1976   1971 مايو 27املربمة ىف 

 
  

 مجلس الشعب املرصى يرشح حسنى مبارك -
  7/10/1981باإلجامع رئيسا للجمهورية   

  4/2/1987 حل مجلس الشعب املرصى   -
 يطلب فيه من ًا أعلن الرئيس حسنى مبارك قرار-

ى يقىض بتعديل املادة مجلس الشعب والشور
انتخاب   من الدستور املرصى بأن يكون76

رئيس الجمهورية عن طريق اإلقرتاع الرسى 
املبارش مع إتاحة الفرصة لألحزاب السياسية 

  26/2/2005وض اإلنتخابات الرئاسية خل
 2010-2005 عقدت دورة مجلس الشعب -

 454 وتضمنت 12/12/2005ابتداء من 
  ًمقعدا

 اجتامع ملجلس الشعب بعد ثورة  انعقاد أول-
شارك ىف اإلنتخابات  [23/1/2012 يناير ىف 25
ِ مليون مرصى ومثل فيها 27 ً حزبا سياسيا 21ُ ً

سعد الكتاتنى . وانتخب ىف الجلسة األوىل د
أرشف ثابت . ود) الحرية والعدالة(ًرئيسا 

ومحمد عبد العليم ) حزب النور السلفى(
 235:  املقاعدوكيلني، توزيع) الوفد(داوود 

 38 للنور السلفى، 123للحرية والعدالة، 
 ]للكتلة 34للوفد و

 صدور حكم املحكمة الدستورية العليا بحل -
  14/6/2012املجلس 

ً رئيس الجمهورية يصدر قرارا بدعوة املجلس -
  8/7/2012لإلنعقاد 

 املحكمة الدستورية تقىض بوقف قرار رئيس -
الجمهورية بعودة مجلس الشعب 

10/7/2012  
  مجلس الشورى املرصى

 انشاء مجلس شورى النواب ىف مرص ىف عهد -
البداية الحقيقة لنظام (الخديوى اسامعيل 
 22/10/1866)   نياىب محدود ىف مرص

 أوىل انتخابات ملجلس الشورى ىف مرص -
25/9/1980  

مجلس  مجلس
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 إعتمد مجلس الشورى املرصى حركة تغيريات -
كومة ىف املناصب القيادية بالصحف الح

شملت صالح الغمرى رئيسا ملجلس إدارة 
االهرام وأسامة رسايا رئيس تحرير األهرام، 
خلفا إلبراهيم نافع وعهدى فضىل رئيس 
ملجلس إدارة أخبار اليوم خلفا إلبراهيم 
سعده وممتاز القط رئيس لتحرير أخبار اليوم 
 ومحمد بركات رئيس لتحرير األخبار

4/7/2005  
 مبنى مجلس الشورى  إندالع حريق مروع ىف-

 ساعات 6املرصى ىف وسط القاهرة استمر 
تم بناء املجلس عام (وأىت عىل املبنى بالكامل 

1866   (19/8/2008  
 إنعقاد أول اجتامع ملجلس الشورى بعد ثورة -

  28/2/2012أحمد فهمى ىف .  برئاسة د2011
  3/7/2013 حل مجلس الشورى -

  املجلس القومى للسكان مبرص
ء أول مجلس قومى للسكان ىف مرص      إنشا-

1/4/1984  
مجـلـس الوـحـدة االقتـصـادية لجامـعـة اـلـدول 

  العربية
 وقع مجلس الوحدة االقتصادية لجامعة الدول -

العربية إتفاقية السوق العربية املشرتكة   
13/8/1964  

  مجلس وزراء البرتول العرب
 عقد وزراء البرتول العرب اجتامعا لدراسة -

رب يض االنتاج ىف اعقاب حاملوقف وتخف
  4/11/1973 ىف الرشق االوسط  73اكتوبر 

 اجتامع وزراء البرتول العرب ىف فينا لبحث -
خفض االنتاج وحظر التصدير ىف اعقاب حرب 

 18/11/1973 73اكتوبر 
 
 
 
  

 اجتامع وزراء البرتول العرب بالكويت لبحث -
    1973تخفيض إنتاج البرتول ىف أعقاب الحرب 

8/12/1973  
  مجلس الوصاية املرصى

 عزل عضو مجلس الوصاية املرصى رشاد مهنى -
  14/10/1952وتحديد اقامته    

  املجلس الوطنى البحرينى
 افتتاح افتتاح املجلس الوطنى األول ىف -

  16/12/1973البحرين 
  املجلس الوطنى الفلسطينى

 خطاب عبد النارص ىف إفتتاح املجلس الوطنى -
مية دور املقاومة   الفلسطينى عن أه

1/2/1969  
 املجلس الوطنى الفلسطينى يختار يارسعرفات -

ًرئيسا خلفا للشقريى     ً3/2/1969  
 افتتاح افتتاح املجلس الوطنى األول ىف -

  16/12/1973البحرين 
 انعقاد املجلس الوطنى الفلسطينى بالجزائر -

ىف دوره غري عادية اطلق عليها دورة 
  12/11/1988االنتفاضة  

  املجمع االوليمبى املرصى
 الرئيس يفتح املجمع األوملبى ىف املعادى  -

28/5/1990  
  املجمع العلمى املرصى

 أصدر نابليون بونابرت قرار بإنشاء املجمع -
 مرصيا إىل جانب 36يضم (العلمى املرصى 

  22/8/1798)  167علامء الحملة الفرنسية 
باملجمع ( اإلعالن عن إكتشاف حجر رشيد -

  19/7/1799)   لعلمى املرصيا
دة تشكيل املجمع العلمى املرصى  إعا-

6/5/1859  

املجمع  املجلس
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 إحراق املجمع ومحتوياته النادرة ىف أحداث -
لإلنقضاض عىل ثورة يناير قام بها ـــ 

17/12/2011  
 إعادة بناء املجمع وترميمه بواسطة القوات -

  املسلحة املرصية
  مجمع اللغة العربية

وىل ملجمع اللغة العربية  إنعقاد الجلسة األ-
  30/7/1919بدمشق 

.    افتتاح مجمع اللغة العربية ىف القاهرة-
17/12/1932  

 امللك أحمد فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس وانشاء -
  16/10/1933مجمع اللغة العربية بالقاهرة   

 بداية إنعقاد الدورة األوىل ملجمع اللغة -
 )  مجمع فؤاد األول(العربية بالقاهرة 

30/1/1934  
  15مجموعة الدول ال

 ىف 15  إجتامع أول قمة ملجموعة الدول -
)   بحضور الرئيس حسنى مبارك(كواالملبور 

1/6/1990  
 عقد القمة السابعة ملجموعة الدول الخمسة -

  1/11/1997 ىف كواالملبور عاصمة ماليزيا عرش
  77مجموعة الدول ال

صادى  إصدار إعالن القاهرة بشأن التعاون اإلقت-
)   77مجموعة الـ(بني الدول النامية باسم 

23/8/1986  
  )الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية 

 انتخاب دكتور بطرس غاىل امينا عاما للدول -
  16/11/1997) الفرانكوفونية(طقة بالفرنسية النا

  مجموعة السوق االوروبية
 توقيع معاهدة ماسرتيخت التى تنص عىل -

القتصادية النقدية بني الدول االعضاء الوحدة ا
 4/12/1991ىف السوق االوروبية    

 
 
 
  

أدـيـب وسيناريـسـت ( مجـيـد اـسـحاق طوبـيـا
  )مرصى

  25/3/1938 مولده    -
   مرص-محاكم 

 صدور الئحة ترتب املحاكم ىف مرصالتى -
تتضمن قواعد النظام القضاىئ املرصى املعمول 

  17/10/1881به حتى اليوم  
 املحاكم الرشعية وامللكية ىف مرص ،  الغاء-

واحالة قضاياها اىل دوائر احوال شخصية   
19/9/1955  

   مرص-محاكم االحوال الشخصية 
 محكمة الجيزة لألحوال الشخصية ترفض -

تطليق نرص أبو زيد من زوجته إبتهال يونس 
  27/1/1994بدعوى الردة   

   مرص-املحاكم املختلطة 
  28/6/1875لطة ىف مرص    إفتتاح املحاكم املخت-
 إلغاء املحاكم املختلطة ىف مرص وتطبيق -

الترشيع املرصى عىل كل من يقيم عىل أرض 
  14/10/1949مرص   

  )سياىس مرصى(محجوب ثابت 
  21/5/1945)    1919خطيب ثورة ( وفاته -

  )مطرب مرصى(محرم فؤاد 
  24/6/1934 مولده    -
  27/6/2002 وفاته    -

  )نان مرصىف(محسن رسحان 
  6/1/1916 مولده    -
  9/2/1993 وفاته    -

  )صحفى مرصى(محسن محمد 
  1/1/1928 مولده    -
  24/3/2012 وفاته    -

محسن  مجمع
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  محطة كهرباء اسوان
 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة -

  6/2/1989كهرباء أسوان    
ـصـحفى مرصى ورـئـيس (محـفـوظ األنـصـارى 

  )ط األسبقوكالة أنباء الرشق األوس
  7/5/1935 مولده    -

  املحكمة الدستورية العليا املرصية
 أقر مجلس الوزراء برئاسة جامل عبد النارص -

أربعة قوانني هامة تعترب مدخال إىل ثورة 
 إنشاء محكمة عليا - : ترشيعية كربى وهى

 إعادة تشكيل -2برئاسة رئيس الجمهورية 
 تشكيل مجلس إذارة -3الهيئات القضائية 

 إنشاء محكمة عليا تختص -4ادى القضاه ن
  31/8/1969بدستورية القوانني    

 محارصتها ومنع أعضائها من الدخول -
2/12/2012  

  محكمة العدل الدولية
 محكمة العدل الدولية تحسم النزاع الحدودى -

بني قطر والبحرين بعد خالفات إستمرت 
اإلعرتاف بسيادة دولة قطرعىل (عاما 60

دة وفيشت الديسل وجزيرة منطقتى الزيا
) وسيادة البحرين عىل جزر حوار, جنان

16/3/2001 
  محكمة النقض املرصية

  2/5/1931 إنشاء محكمة النقض املرصية    -
 محكمة النقض املرصية تؤيد حكم اإلستئناف -

بردة نرص حامد أبو زيد وإنفصاله عن زوجته 
  5/8/1996إبتهال نرص 

  املحىك الثقاىف املرصى
 2/6/1994تاح املحىك الثقاىف بالقلعة     إفت-
 
 
 
 
  

  ) عليه وسلمالـلـهصىل (محمد 
 12االثنني )  عليه وسلمالـلـهصىل (  مولده -

  20/4/571)   عام الفيل(ربيع األول 
أول املحرم = بدء التقويم الهجري الجمعة -

  16/7/622)     أول السنة الهجرية(هـ 1سنة 
)    عليه وسلمـلـهالصىل ( وفاة النبى محمد -

8/6/632  
 ومات صحيفة بوالندزبوسنت الدمناركية تنرش رس- 

  30/9/2005كاركاتريية مسيئة للرسول 
 ردود فعل غاضبة ىف العامل اإلسالمى تدين -

الرسوم الكاريكاتريية املسيئة للرسول محمد 
املنشورة ىف صحف ) عليه الصالة والسالم(

رقون دامناركية ونرويجيةواملتظاهرون يح
السفارتني الدمناركية والرنويجية بدمشق 

  2/2/2006كية ىف بريوت  والقنصلية الدمنار
 خروج مظاهرة احتجاج من االزهر عىل نرش -

عليه الصالة (الرسوم املسيئة للرسول محمد 
بصحيفة دمناركية وعىل رأس ) والسالم

سيد طنطاوى . املظاهرة شيخ االزهر د
. األوقاف دعىل جمعه ووزير . واملفتى د

محمود حمدى زقزوق والقيادات اإلسالمية 
  6/2/2006ىف مرص    

  )ملك افغاىن(محمد، شاه 
 20/6/1863 وفاته ونشوب الحرب االهلية    -

ـراهيم  ـواء(محمــد اـب ـة  ()الـل ـر الداخلـي وزـي
  )املرصى

بعد دقائق من نجاته من محاولة اغتيال  -
 تحركه من منزله مبدينة نرص إىل مكتبه بوزارة

الداخلية حيث تم تفجري عبوة ناسفة شديدة 
  5/9/2013اإلنفجار 

  )شاعر مرصى(محمد ابراهيم أبو سنه 
  15/3/1937 مولده    -

محمد  محطة
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دكتور آثار مرصى وعضو (محمد ابراهيم بكر 
  )املجمع العلمى املرصى

  12/12/1933 مولده    -
سـياىس مرصى ووزيـر (محمد ابراهيم كامـل 

  )الخارجية األسبق
  22/11/2001ه     وفات-

فقـيــه مرصى وأـســتاذ (محـمــد اـبــو زـهــرة 
  )الرشيعة بكلية الحقوق

  29/3/1898 مولده    -
  15/4/1974 وفاته    -

أدـيـب إـسـالمى  (الــلــهمحـمـد أحـمـد خـلـف 
  )مرصى

 9/6/1997 وفاته    -
دكتـور مرصى ومـدير (محمد أحمد سـليامن 
  )جامعة القاهرة األسبق

  20/10/1986 وفاته    -
رـجـل اـعـامل وتـجـارة (أحـمـد ـفـرغىل محـمـد 

  )القطن مرصى
  7/3/1987 وفاته    -

ــدى  محمـــد أحمـــد املـه
  )رئيس سوداىن(

  1843/  / مولده       -
  21/6/1885 وفاته    -

ــمر  ــد األـس ــاعر (محـم ـش
  )مرصى

  6/11/1900 مولده    -
  6/11/1956 وفاته    -

  )رئيس مرصى(محمد انور السادات 
  25/12/1918 مولده    -

   :اته االوىلحي
 ولد بقرية ميت أبو الكوم مبحافظة املنوفية -

 ، وتلقى تعليمه األول يف كتاب 1918سنة 
 

القرية عىل يد الشيخ عبد الحميد عيىس، ثم 
انتقل إىل مدرسة األقباط االبتدائية بطوخ 

ويف . دلكا وحصل منها عىل الشهادة االبتدائية
امل  التحق باملدرسة الحربية الستك1935عام 

دراساته العليا، وتخرج من الكلية الحربية 
ً ضابطا برتبة مالزم ثانوتم تعيينه 1938بعام 

وقد تأثر يف . يف مدينة منقباد جنوب مرص
مطلع حياته بعدد من الشخصيات السياسية 

  والشعبية يف مرص والعامل
 كانت أيام حرية السادات معدودة، حيث -

لتايل ضيق اإلنجليز قبضتهم عىل مرص، وبا
عىل كل مناضل مرصي يكافح من أجل حرية 
بالده مثل أنور السادات، فتم طرد السادات 
من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن األجانب 
عدة مرات، حيث قام باالستيالء عىل جهاز 

ضد "السليك من بعض الجواسيس األملان 
وذلك الستغالل ذلك الجهاز لخدمة " اإلنجليز

ة مرص، وىف قضية الكفاح من أجل حري
السجن حاول السادات أن يبحث عن معاين 

رة أعمق وبعد أن مىض عامني حياته بصو
يف السجن قام بالهرب منه ) 1944: 1942(

 حني ألغيت األحكام 1945حتى سبتمرب 
العرفية، وبالتايل انتهى اعتقاله وفقا للقانون، 
وىف فرتة هروبه هذه قام بتغيري مالمحه 

لحاج محمد، وعمل وأطلق عىل نفسه اسم ا
تباعا عىل عربة تابعة لصديقه الحميم حسن 
عزت، ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل 

 عاد 1945بقانون األحوال العسكرية عام 
السادات إىل طريقة حياته الطبيعية، حيث 
عاد إىل منزله وأرسته بعد أن قىض ثالث 

  سنوات بال مأوى
ني  عقد السادات ومعاونيه العزم عىل قتل أم-

عثامن باشا، وزير املالية يف مجلس وزراء 
النحاس باشا ألنه كان صديقا لربيطانيا وكان 
 من اشد املطالبني ببقاء القوات اإلنجليزية يف

   

محمد أنور السادات محمد إبراهيم
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مرص، وكان له قول مشهور يرشح فيه العالقة 
زواج "بني مرص وبريطانيا واصًفا إياها بأنها 

بني مرص وبريطانيا ال طالق فيه، " كاثولييك
متت العملية بنجاح يف السادس من يناير و

 عىل يد حسني توفيق، وتم الزج 1946عام 
بأنور السادات إىل سجن األجانب دون اتهام 

 تعلم السادات 54رسمي له، وىف الزنزانة 
الصرب والقدرة عىل الخداع، حيث كانت 
تتصف هذه الزنزانة بأنها قذرة ال تحتوى عىل 

تعترب تجارب يشء إال بطانية غري آدمية، و
السادات بالسجون هذه أكرب دافع التجاهه 
إىل تدمري كل هذه السجون بعدما توىل 

إن : " وقال حني ذاك1975الحكم وذلك عام 
أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر 

  ".ويستبدل بآخر يكون مناسبا آلدمية اإلنسان
 بسجن 54 كام أدى حبس السادات يف الزنزانة -

 إىل التفكري يف حياته القاهرة املركزي
. الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية

وأثناء وجوده بالسجن قامت حرب فلسطني 
، التي أثرت كثريا يف 1948يف منتصف عام 

نفسه حيث شعر بالعجز التام وهو بني أربعة 
جدران حني علم بالنرص املؤكد للعرب لوال 

 ملك الـلـهعقد الهدنة الذي عقده امللك عبد 
ردن وقت ذلك، والذي أنقذ به رقبة األ

إرسائيل وذلك باالتفاق مع اإلنجليز، وىف 
 تم الحكم برباءة السادات من 1948أغسطس 

مقتل أمني عثامن وتم اإلفراج عنه، بعد ذلك 
أقام السادات يف بنسيون بحلوان ليك يتمكن 
من عالج معدته من آثار السجن مبياه حلوان 

  املعدنية
ل السجن ألول مرة أثناء  دخ1941 يف عام - 

خدمته العسكرية وذلك إثر لقاءاته املتكررة 
بعزيز باشا املرصي الذي طلب منه مساعدته 
للهروب إىل العراق، بعدها طلبت منه 
 املخابرات العسكرية قطع صلته باملرصي 

 

مليوله املحورية غري أنه مل يعبأ بهذا اإلنذار 
اير فدخل عىل إثر ذلك سجن األجانب يف فرب

وقد خرج من سجن األجانب يف . 1942عام 
وقت كانت فيه عمليات الحرب العاملية 
الثانية عىل أشدها، وعىل أمل إخراج اإلنجليز 
من مرص كثف اتصاالته ببعض الضباط األملان 
الذين نزلوا مرص خفية فاكتشف اإلنجليز 
ًهذه الصلة مع األملان فدخل املعتقل سجينا 

لكنه استطاع الهرب . 1943للمرة الثانية عام 
من املعتقل، ورافقه يف رحلة الهروب صديقه 

وعمل أثناء فرتة هروبه من . حسن عزت
السجن عتاالً عىل سيارة نقل تحت اسم 

وىف أواخر عام . مستعار هو الحاج محمد
 انتقل إىل بلدة أبو كبري بالرشقية ليعمل 1944

 1945ويف عام . فاعالً يف مرشوع ترعة ري
هاء الحرب العاملية الثانية سقطت ومع انت

األحكام العرفية، وبسقوط األحكام العرفية 
عاد إىل بيته بعد ثالث سنوات من املطاردة 

  والحرمان
 وكان قد التقى يف تلك الفرتة بالجمعية الرسية -

التي قررت اغتيال أمني عثامن وزير املالية يف 
حكومة الوفد رئيس جمعية الصداقة املرصية 

. يطانية لتعاطفه الشديد مع اإلنجليز الرب-
وعىل أثر اغتيال أمني عثامن عاد مرة أخرى 

وقد واجه يف سجن . وأخرية إىل السجن
قرميدان أصعب محن السجن بحبسه 
ًانفراديا، غري إنه هرب املتهم األول يف قضية 

وبعدم ثبوت األدلة الجنائية . حسني توفيق
  .سقطت التهمة عنه فأفرج عنه

ًوجه من السجن عمل مراجعا صحفيا  بعد خر- ً
وعمل . 1948مبجلة املصور حتى ديسمرب 

بعدها باألعامل الحرة مع صديقة حسن 
  عاد إىل عمله بالجيش 1950ويف عام . عزت

  

محمد أنور السادات محمد أنور السادات
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مبساعدة زميله القديم الدكتور يوسف رشاد 
  .الطبيب الخاص بامللك فاروق

 تكونت الهيئة التأسيسية 1951 ويف عام -
لرسي يف الجيش والذي عرف فيام للتنظيم ا

. بعد بتنظيم الضباط األحرار فانضم إليها
وتطورت األحداث يف مرص برسعة فائقة بني 

، فألغت حكومة الوفد 1952 - 1951عامي 
 وبعدها اندلع حريق القاهرة 1936معاهدة 

 وأقال امللك وزارة 1952الشهري يف يناير 
  .النحاس األخرية

عدت قيادة تنظيم  أ1952 ويف ربيع عام -
 يوليو أرسل 21الضباط األحرار للثورة، ويف 

جامل عبد النارص إليه يف مقر وحدته 
بالعريش يطلب منه الحضور إىل القاهرة 
للمساهمة يف ثورة الجيش عىل امللك 

وقامت الثورة، وأذاع بصوته بيان . واإلنجليز
وقد أسند إليه مهمة حمل وثيقة . الثورة

  إىل امللك فاروقالتنازل عن العرش 
  :بعد الثورة

 أنشأ مجلس قيادة الثورة جريدة 1953 يف عام -
الجمهورية وأسند إليه رئاسة تحرير هذه 

 ومع أول تشكيل 1954ويف عام . الجريدة
وزاري لحكومة الثورة توىل منصب وزير دولة 

  .1954وكان ذلك يف سبتمرب 
ً وانتخب عضوا مبجلس األمة عن دائرة -

. 1957ًث دورات ابتداء من عام تالوملدة ثال
ً أنتخب رئيسا 1960وكان قد انتخب يف عام 

 يوليو 21ملجلس األمة وكان ذلك بالفرتة من 
، كام أنتخب 1961 سبتمرب 27 ولغاية 1960

 29ًرئيسا ملجلس األمة للفرتة الثانية من 
  .1968 نوفمرب 12 إىل 1964مارس 

ً عني رئيسا ملجلس 1961كام أنه يف عام 
  . آسيوي-لتضامن األفرو ا

ً اختاره جامل عبد النارص نائبا 1969 يف عام -
 سبتمرب 28له، وظل باملنصب حتى يوم 

1970.  
  :رئاسة الجمهورية

 28 بعد وفاة الرئيس جامل عبد النارص يف -
ً وكونه كان نائبا للرئيس أصبح 1970سبتمرب 

 مايو 15وقد اتخذ يف . ًرئيسا للجمهورية
ًحاسام بالقضاء عىل مراكز القوى ً قرارا 1971

يف مرص وهو ما عرف بثورة التصحيح، ويف 
ًنفس العام أصدر دستورا جديدا ملرص ً  

 اصدر قرارا باالستغناء عن ما 1972 يف عام -
 خبري رويس يف أسبوع واحد 17000يقرب من 

يف خطأ اسرتاتيجي كلف مرص الكثري إذ كان 
ي السوفييت محور دعم كبري للجيش املرص

وكان الطيارين السوفييت يدافعون عن سامء 
مرص التي كان الطريان اإلرسائييل ميرح فيها 
كيفام شاء ومكن هؤالء الخرباء مرص من بناء 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخي لكن 
السادات حاول التقرب ألمريكا فأقدم عىل 

بينام يؤمن الكثريون بأن إقدام . خطوة كهذه
يل كان من خطوات السادات عىل هذا التخ

  حرب أكتوبر
 أراد السادات عدم نسب االنتصار إىل - 

السوفيت وكذلك من أهم األسباب التي 
جعلته يقدم عىل هذه الخطوة هو أن 
االتحاد السوفيايت أراد تزويد مرص باألسلحة 

حيث . برشط عدم استعاملها إال بأمر منه
فال اقبل ) أسف: (أجابهم السادات بكلمة

 مرص إال بقراري وقرار الشعب فرض قرار عىل
وقد أقدم عىل اتخاذ قرار مصريي له . املرصي

ملرص وهو قرار الحرب ضد إرسائيل التي 
  عندما استطاع 1973 أكتوبر 6بدأت يف 

  

محمد أنور السادات محمد أنور السادات
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الجيش كرس خط بارليف وعبور قناة السويس 
فقاد مرص إىل أول انتصار عسكري عىل 

  إرسائيل
عامل جديدة  عىل رسم م1974 وقد قرر يف عام -

لنهضة مرص بعد الحرب وذلك بانفتاحها عىل 
  .العامل فكان قرار االنفتاح االقتصادي

 ومن أهم األعامل التي قام بها كان قيامه -
بإعادة الحياة الدميقراطية التي برشت بها 

 يوليو ومل تتمكن من تطبيقها، حيث 23ثورة 
 بعودة 1976كان قراره الذي اتخذه بعام 

بية حيث ظهرت املنابر السياسية الحياة الحز
ومن رحم هذه التجربة ظهر أول حزب 
سيايس وهو الحزب الوطني الدميقراطي كأول 
حزب بعد ثورة يوليو وهو الحزب الذي 
أسسه وترأسه وكان اسمه بالبداية حزب 
مرص، ثم تواىل من بعده ظهور أحزاب أخرى 
كحزب الوفد الجديد وحزب التجمع 

  ريها من األحزابالوحدوي التقدمي وغ
 اتخذ الرئيس قراره 1977  نوفمرب19 بتاريخ - 

 وذلك للقدسالذي سبب ضجة بالعامل بزيارته 
. إرسائيل مرصوليدفع بيده عجلة السالم بني 

الواليات  برحلته إىل 1978وقد قام يف عام 
 من أجل التفاوض السرتداد املتحدة األمريكية

األرض وتحقيق السالم كمطلب رشعي لكل 
إنسان، وخالل هذه الرحلة وقع اتفاقية السالم 

 األمرييك الرئيس يف كامب ديفيد برعاية
معاهدة كامب ديفيد وقد وقع . جيمي كارتر

 مع كل من الرئيس للسالم بني مرص وإرسائيل
 ئييلاإلرسا ورئيس الوزراء جيمي كارترألمرييك ا

واالتفاقية هي عبارة عن إطار . مناحيم بيجن
للتفاوض يتكون من  اتفاقيتني األوىل إطار 

  إرسائيل ومرصالتفاقية سالم منفردة بني 
 

 
 

والثانية خاصة مببادئ للسالم العريب الشامل 
 .الجوالن وقطاع غزة والضفة الغربيةيف 

 وقد انتهت االتفاقية األوىل بتوقيع معاهدة -
والتي  1979  عاماإلرسائيلية-املرصيةالسالم 

عىل إثرها تم إرجاع األرايض املرصية املحتلة 
  .إىل مرص

 1978 عام جائزة نوبل للسالم وقد حصل عىل -
مناحم مناصفة مع رئيس الوزراء اإلرسائييل 

 وذلك عىل جهودهام الحثيثة يف تحقيق بيجن
  .الرشق األوسطالسالم يف منطقة 

 اصدر قرارا باالستغناء عن ما 1972ام  يف ع-
 خبري رويس يف أسبوع واحد 17000يقرب من 

يف خطأ اسرتاتيجي كلف مرص الكثري إذ كان 
  السوفييت محور دعم كبري للجيش املرصي 

 مل تكن ردود الفعل العربية إيجابية لزيارته -
إلرسائيل، وعملت الدول العربية عىل مقاطعة 

 الجامعة العربية، مرص وتعليق عضويتها يف
وتقرر نقل املقر الدائم للجامعة العربية من 
القاهرة إىل تونس العاصمة، وكان ذلك يف 
القمة العربية التي تم عقدها يف بغداد بناء 
عىل دعوة من الرئيس العراقي أحمد حسن 

، والتي متخض عنها 1978 نوفمرب 2البكر يف 
مناشدة الرئيس املرصي للعدول عن قراره 

صلح املنفرد مع إرسائيل مام سيلحق الرضر بال
بالتضامن العريب ويؤدي إىل تقوية وهيمنة 
إرسائيل وتغلغلها يف الحياة العربية وانفرادها 
بالشعب الفلسطيني، كام دعى العرب إىل 
دعم الشعب املرصي بتخصيص ميزانية قدرها 

 مليار دوالر لحل مشاكله االقتصادية، إال 11
االستمرار مبسريته السلمية أنه رفضها مفضالً 

  املنفردة مع إرسائيل
 وقد أقدمت الدول العربية عىل قطع عالقتها -

 . ُمع مرص، باستثناء سلطنة عامن والسودان

محمد أنور السادات محمد أنور السادات
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وقد اعترب كثري من الباحثني أن هذا القرار كان 
ًمترسعا وغري مدروس، وكان يف جوهره يعرب 
عن التطلعات املستقبلية للرجل الثاين يف 

لكن رسعان ما . اق آن ذاك صدام حسنيالعر
عادت الجامعة العربية لجمهورية مرص 

ومن الغريب أن معظم , 1989العربية عام 
الدول التي قاطعت مرص لعقدها معاهدة 
سالم مع إرسائيل واعرتافها بها عادت بعدها 
بسنوات واعرتفت بدولة إرسائيل بل 
وتسابقت يف عقد اتفاقيات عسكرية 

لذلك قيل عن السادات أنه كان واقتصادية؛ و
  .سابق لعرصه

 قامت الحكومة 1981 بحلول خريف عام -
بحملة اعتقاالت واسعة شملت املنظامت 
اإلسالمية ومسئويل الكنيسة القبطية والكتاب 
والصحفيني ومفكرين يساريني وليرباليني 
ووصل عدد املعتقلني يف السجون املرصية إىل 

 حدوث بوادر  معتقالً وذلك عىل إثر1536
فنت واضطرابات شعبية رافضة للصلح مع 

  إرسائيل ولسياسات الدولة االقتصادية 
  :اغتياله

 يوم 31بعد  (1981 أكتوبر من العام 6 ويف -
، تم اغتياله يف )من إعالن قرارات االعتقال

عرض عسكري كان يقام مبناسبة ذكرى حرب 
أكتوبر، وقام بقيادة عملية االغتيال خالد 

مبويل التابع ملنظمة الجهاد اإلسالمي اإلسال
التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السالم مع 
إرسائيل ومل يرق لها حملة القمع املنظمة 
 .التي قامت بها الحكومة يف شهر سبتمرب

خلفه يف الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني 
  .مبارك

 من السيدة 1940 تزوج للمرة األوىل بعام -
إقبال مايض وأنجب منها ثالث بنات هن 

، لكنه انفصل عنها بعام كاميليا وراوية، رقية
جيهان رؤوف وتزوج بعدها من . 1949

ً بنات وولدا هم 3 التي أنجب منها صفوت
ً أخا 13وله . جاملو جيهان ونهى ولبنى

وأخت، وكان والده متزوج ثالث سيدات، ومن 
 طلعتأشقائه عصمت والد السياسيني 

  محمد أنورو
  :ومن ابرز مؤلفاته

 البحث عن الذات  
 قصة الثورة كاملة   
 يا ولدي هذا عمك جامل   
 ثورة عىل النيل .  
 القاعدة الشعبية .  
 الصفحات املجهولة للثورة .  
 30شهرا يف السجن  .  
 أرسار الثورة املرصية .  
 معنى االتحاد القومى .  
 نحو بعث جديد . 

  :مؤلفاته االجنبية
 Revolt on the nile  
 Those I have known  

  :ملحات تاريخية
 اللجنة املركزية لالتحاد االشرتاىك تختار أنور -

السادات رئيسا ملرص خلف لعبد النارص  
5/10/1970  

 توىل الرئيس انور السادات رئاسة الجمهورية -
  16/10/1970)   مرص(العربية املتحدة 

 الرئيس أنور السادات يقرر تصفية الحراسات -
  28/12/1970ىف مرص   

إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف  توقيع -
بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 

  17/4/1971االسد   
لثورة التصحيح ( يوم مجلس الشعب ىف مرص -

التى قادها الرئيس أنور السادات ضد مراكز 
  14/5/1971)   القوى

حمد أنور الساداتم محمد أنور السادات
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ريات العربية ىف  إعالن دستور إتحاد الجمهو-
 - األسد- السادات(طرابلس بتوقيع الرؤساء 

  20/8/1971)   القذايف
 اعالن دستور جديد ىف مرص ىف عهد الرئيس -

  11/9/1971السادات 
ً أصدر الرئيس السادات قرار جمهوريا بتعيني -

ًمحمد حسنى مبارك قائدا للقوات الجوية   
24/4/1972  

ة املستشارين  الرئيس انور السادات ينهى مهم-
والخرباء السوفييت العسكريني ىف مرص   

18/7/1972  
 إغالق مسارح القومى والطليعى والحكيم -

  8/2/1973بقرار من الرئيس أنور السادات   
 أنور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص   -

27/3/1973  
 أنور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص  -

25/4/1973  
انور السادات مبادرة سالم ىف  قدم الرئيس -

اعقاب حرب اكتوبر ىف خطاب له احتفاال 
) ملرصيىف مجلس الشعب ا(بالنرص 

16/10/1973  
ً أصدر الرئيس أنور السادات قرار جمهوريا -

  17/4/1974بالعفو عن مصطفى أمني   
 زيارة الرئيس انور السادات األوىل للواليات -

  26/10/1975املتحدة األمريكية   
السادات يقرر وقف تصدير القطن لإلتحاد  -

السوفيتى ردا عىل قرار حظر توريد السالح 
  14/8/1977إىل مرص  

 مبادرة الرئيس انور السادات بذهابه إىل -
لقدس عارضا السالم عىل ارسائيل  ا

19/11/1977  
 السادات امام الكنسيت ر خطاب الرئيس انو-

20/11/1977 
 الذى 33القانون  الرئيس أنور السادات يصدر -

 فرض قيودا عىل األعامل السياسية والصحفية 
 
 

 الرئيس املرصى أنور - 2/6/1978والنقابية
السادات يعلن تأليف الحزب الوطنى 

  31/7/1978الدميقراطى   
 بدء مؤمتر كامب ديفيد بالواليات املتحدة بني -

بدء (مرص وارسائيل والواليات املتحدة 
االمريىك كارتر ورئيس االجتامعات بني الرئيس 

وزراء ارسائيل منحم بيجن والرئيس محمد 
  )انور السادات

5/9/1978  
 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وارسائيل -

  18/9/1978) كارتر، السادات، بيجني(بحضور 
  الرئيس السادات يفتتح مبنى دار الكتب املرصية- 

  8/10/1979ديدة عىل كورنيش النيل الج
ادات يؤلف وزارته الثانية، وإلغاء  أنور الس-

  14/5/1980األحكام العرفية  
 الرئيس انور السادات يفتتح نفق الشهيد -

أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 
  25/10/1980) لربط سيناء بالوادي

 الرئيس السادات يعزل البابا شنوده ويحدد -
  5/9/1981) بطريرك الكرازة املرقسية(امته اق

 من زعامء 153 انور السادات يعتقل  الرئيس-
الفكر والسياسة واالدب والدين ىف مرص بينهم 

محمد حسنني هيكل وفؤاد رساج الدين    
5/9/1981  

  6/10/1981 إغتياله    -
من  3 الحكم باإلعدام عىل خالد اإلسالمبوىل و-

معاوينه ىف قضية إغتيال الرئيس املرصى انور 
  6/3/1982السادات   

حكم اإلعدام ىف قتلة الرئيس أنور  تنفيذ -
  15/4/1982السادات 

  )مؤرخ مرصى(محمد أنيس 
  1921/  / مولده      -
  29/8/1986 وفاته    -

محمد أنور السادات محمد أنور السادات
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  )جرنال مغرىب(محمد اوفيقر 
 انتحار الجرنال املغرىب محمد أوفقري عىل آثر -

محأولته اغتيال امللك الحسن الثاىن ملك 
  17/8/1972املغرب   

  )موسيقار مرصى(درويش محمد البحر 
  30/7/1986 وفاته    -

  )مفكر اسالمى مرصى(محمد البهى 
  23/8/1905 مولده    -
  10/9/1982 وفاته    -

ــابعى  ـصــحفى (محـمــد الـت
ـة  ـذى أســس مجـل مرصى اـل

   )1934أخر ساعة عام 
  18/5/1896 مولده    -
 تأسيس مجلة أخر ساعة عىل يد - 

  6/1934 /14محمد التابعى 
  24/12/1976   وفاته  -

  )أديب وشاعر مرصى(محمد التهامى 
  10/2/1920 مولده    -

  )ملك مغرىب(محمد الخامس 
 10/8/1909 مولده    -
  18/11/1927 توليه عرش املغرب -
 نفى فرنسا للملك محمد الخامس ملك املغرب -

إىل جزر كورسيكا، وتوىل محمد بن عرفه 
  20/8/1953امللك   

ك املغرب إىل بالده  عودة محمد الخامس مل-
  16/11/1955بعد سامح فرنسا له    

 سلطان املغرب محمد الخامس يصبح ملكا -
1/8/1957  

 وضع الرئيس جامل عبد النارص حجر - 
 األساس للسد العاىل ىف أسوان وأعطى إشارة 

 
 
 
 
 

شارك ىف االحتفال شكرى (البدء ىف املرشوع 
  9/1/1960) القوتىل وامللك محمد الخامس 

جامل ( مؤمتر أقطاب أفريقيا ىف الدار البيضاء -
 ، نكروما، محمد الخامس،عبد النارص

  4/1/1961يناير  7 -4من )  كيتا،سيكتورى
  26/2/1961) وتوىل امللك الحسن الثاىن( وفاته - 

بـن الحسـن بـن محمـد بـن  محمد السادس،
  )ملك مغرىب(يوسف العلوى 

 21/8/1963 مولده    -
  23/7/1992 وفاته    -

  )سلطان ترىك(محمد السادس 
   خلع سلطان تركيا العثامىن محمد السادس-

23/4/1920  
طـفـل ـشـهيد (محـمـد اـلـدرة 

  )فلسطينى
 1988/  / مولده      -
 استشهاد الطفل الفلسطينى -

ىف ) عاما12(محمد الدرة 
  30/9/2000بداية انتفاضه االقىص    

  )صحفى مرصى(محمد السباعى 
 1881/  / مولده      -
  4/8/1931 وفاته    -

ـالب  ـيد ـغ ـد الـس ـة (محـم ـع اللـغ ـو مجـم عـض
  )العربية وعامل الجغرافيا

  26/10/1997 وفاته    -
  محمد طلعت حرب 

  أنظر  
  طلعت حرب    

فنان مرصى وصاحب أعمـق (محمد الطوخى 
  )صوت إذاعى

  14/3/1988 وفاته    -

محمد الطوخى محمد اوفيقر
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  )طبيب جلدى مرصى(محمد الظواهرى 
  30/10/1916 مولده    -

  )سلطان عثامىن(محمد الفاتح 
محمد الثاىن ( السلطان العثامىن محمد لفاتح -

يدخل القسطنطينية ) مراد الثاينبن 
29/5/1453  

  )موسيقار مرصى(محمد القصبجى 
  15/4/1892 مولده    -
  25/3/1966 وفاته    -

  )مطرب مرصى(محمد الكحالوى 
  12/4/1912 مولده    -
  5/10/1982 وفاته    -

  )شاعروكاتب سورى(املاغوط محمد 
  3/4/2000 وفاته    -

سياىس ليبى وعضو مجلـس (محمد املقريف 
  )الثورة الليبى

  21/8/1972 مرصعه ىف حادث سيارة    -
  )موسيقار مرصى(محمد املوجى 

  4/3/1923 مولده    -
  1/7/1995 وفاته    -

سياىس وزعـيم الشـيعى (محمد باقر الحكيم 
  )عراقى

 29/8/2003 مرصعه   -
 )بك( )حاكم مرصى(محمد أبو الدهب 

 توقيع معاهدة بني الزعيم اململوىك محمد بك -
أبو الدهب وحاكم البنغال اإلنجليزى وارن 
هيسترن بهدف تأكيد التجارة اإلنجليزية املارة 

  ىف مرص واملتجهه إىل أسوان الرشق
7/3/1775 
 
 
 
 

 

 وماىسـدبل(ى ــد الربادعـمحم
 لة الدولية مرصى ومدير الوكا

 اصلـح  للطاقة الذرية السابق
 الم ـل للسـزة نوبــائـى جـ عل

  )ة الجمهوريةـلرئاسح ـومرش
  1942/ 6 /17 مولده     -

  

حاليا حي يف محافظة الجيزة ( ولد يف الدقي -
والده مصطفى الربادعي محام ). يف مرص

تخرج من كلية . ونقيب سابق للمحامني
 بدرجة 1962سنة الحقوق يف جامعة القاهرة 

وهو متزوج من عايدة . ليسانس الحقوق
ِّالكاشف، وهي مدرسة يف رياض أطفال  ُ

ابنتهام ليىل . مدرسة فينا الدولية، ولهام ابنان
محامية وابنهام مصطفى مدير استوديو يف 

  .محطة تلفزة خاصة، وهام يعيشان يف لندن
  :حياته العملية

 وزارة  بدأ الربادعي حياته العملية موظفا يف-
الخارجية املرصية يف قسم إدارة الهيئات سنة 

م حيث مثل بالده يف بعثتها الدامئة 1964
. لدى األمم املتحدة يف نيويورك ويف جنيف

سافر إىل الواليات املتحدة للدراسة، ونال سنة 
 شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل من 1974

 1974عاد إىل مرص يف سنة . جامعة نيويورك
عمل مساعدا لوزير الخارجية إسامعيل حيث 

فهمي ثم ترك الخدمة يف الخارجية املرصية 
ليصبح مسؤوال عن برنامج القانون الدويل يف 
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث سنة 

م، كام كان أستاذا زائرا للقانون الدويل 1980
يف مدرسة قانون جامعة نيويورك بني سنتي 

  1987 و 1981
ل عمله كأستاذ وموظف كبري  اكتسب خال- 

  يف األمم املتحدة خربة بأعامل وصريورات 
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املنظامت الدولية خاصة يف مجال حفظ 
َالسالم والتنمية الدولية، وحارض يف مجال  َ
القانون الدويل واملنظامت الدولية والحد من 
التسلح واالستخدامات السلمية للطاقة 
َّالنووية، وألف مقاالت وكتبا يف تلك 

ملوضوعات، وهو عضو يف منظامت مهنية ا
عدة منها اتحاد القانون الدويل والجامعة 

  .األمريكية للقانون الدويل
 التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة -

 حيث شغل مناصب رفيعة منها 1984
 1993املستشار القانوين للوكالة، ثم يف سنة 

ًصار مديرا عاما مساعدا للعالقات الخارجي ً ة، ً
ِّحتى عني رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ُ

 خلًفا للسويدي هانز 1997 ديسمرب 1يف 
ً صوتا من 33بليكس وذلك بعد أن حصل عىل 

ً صوتا يف اقرتاع رسي للهيئة 34إجاميل 
التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفرتة 

 وملرة ثالثة يف سبتمرب 2001ثانية يف سبتمرب 
2005.  

 ائزة نوبلج
جائزة  نال محمد الربادعي 2005 أكتوبر يف -

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نوبل للسالم
ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعرتافا 
بالجهود املبذولة من جانبهام الحتواء انتشار 

لفقر وما إن ا"و قال الربادعي .األسلحة النووية
" أرضا خصبة"ينتج عنه من فقدان األمل ميثل 

للجرمية املنظمة والحروب االهلية واالرهاب 
تتألف الجائزة من شهادة وميدالية " والتطرف

 تساوي( ماليني كرونا سويدية 10ذهبية و 
مناصفة بني )  مليون دوالر1.3وقتها حوايل 

إن نصيبه من  وقال الربادعي. الوكالة ومديرها
ٍائزة التي سيحصل عليها ستذهب إىل دور الج

، وأن نصيب مرص بلده لرعاية األيتام يف
 األرضية من إزالة األلغام الوكالة سيستخدم يف

 الدول النامية
 
  

  جوائز أخرى
 روزفلت للحريات األربع . جائزة فرانكلني د

)2006 (The Franklin D. Roosevelt 
Four Freedoms Award)( 

  جائزة الطبق الذهبي من األكادميية
 The Golden) االوروامريكية لإلنجاز

Plate award from the American 
Academy of Achievement) 

 ئزة جيت تراينورجا (Jit Trainor)  من
جامعة جورج تاون للتميز يف األداء 

 الدبلومايس
  جائزة أمن اإلنسانية من مجلس العالقات

 The Human Security) العامة اإلسالمي
award from the Muslim Public 

Affairs Council) 
 جائزة املؤسسة من مجلس كرانس مونتانا 

)The Prix de la Fondation award 
from the Crans Montana Forum( 

 جائزة األثري، أعىل وسام وطني جزائري 
  جائزة الحاممة الذهبية للسالم من الرئيس

 اإليطايل
  حامي رشيف لجامعة الفلسفة يف كلية

، مامثال آلخرين )2006(الثالوث يف دبلن 
دزموند ممن نالوا جائزة نوبل للسالم مثل 

 وجون هيوم توتو
 من الطبقة العليا، أعىل تكريم وشاح النيل 

 مدين من الرئيس السابق حسني مبارك
  جائزة اإلسهام املتميز يف االستخدامات

االتحاد النووي السلمية للتقنية النووية من 
 2007سبتمرب  :العاملي

  للسالم العاملي من 2007جائزة موستار 
 التعاون بني اإلثنياتمركز موستار للسالم و
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 - كام نال الربادعي شهادات دكتوراة فخرية 
والجامعة من جامعات نيويورك، وماريالند، 

والجامعة املتوسطية ، األمريكية يف القاهرة
، وجامعة سوكا يف اليابان، باري يف الحرة

 ومعهد بوخارست بكنييف وجامعة تسنغوا 
، مدريدللتقانة، والجامعة التقنية يف 

، جامعة فلورنسا، سيولوجامعة كونكو يف 
ِوجامعة بوينوس آيرس، وجامعة كويو 

جامعة أمهرست  واألرجنتنيالوطنية يف 
  .وجامعة ترينيتى

 2011االنتخابات الرئاسية لعام 
 ويف خضم جدل سيايس حول انتخابات -

رئاسة الجمهورية املستحقة يف مرص سنة 
 والعوائق الدستورية املوضوعة أمام 2011

ّ املعدلة يف 76املرتشحني مبوجب املادة 
 وتكهنات حول تصعيد جامل ابن 2007

سني مبارك، أعلن الرئيس السابق محمد ح
محمد الربادعى احتامل ترشحه النتخابات 
ًالرئاسة يف مرص مشرتطا إلعالن قراره بشكل 

حول نزاهة " ضامنات مكتوبة"قاطع وجود 
وقال الربادعي يف . وحرية العملية االنتخابية

مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة يس إن 
سأدرس إمكانية : "إن اإلخبارية األمريكية

 مرص يفح لخوض االنتخابات الرئاسية الرتش
إذا وجدت ضامنات مكتوبة بأن العملية 

 ".االنتخابية ستكون حرة ونزيهة
 إعالن الربادعى أثار ردود أفعال متباينة يف -

الشارع السياىس املرصي، حيث اعتربه 
البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية 
ذات ثقل دويل مفادها أن عملية تداول 

بينام . مرص تحتاج إىل إعادة نظرالسلطة يف 
رأى آخرون أن ترصيح الربادعي يعد مسعى 
حقيقيا لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية 

 .يف مرص، حسب وصفه" املخنوقة"
 
 
 

 وقال الربادعى يف بيان أرسله من مكتبه يف -
إنه مل يعلن رغبته أو  "الرشوقفيينا لجريدة 

عدم رغبته املشاركة يف االنتخابات الرئاسية 
إن الدكتور : وأضاف مدير مكتبه". املقبلة

املقبل الربادعى يشغل حتى نهاية نوفمرب 
للوكالة الدولية للطاقة منصب مدير عام 

َّ، وبالتاىل فإن اهتاممه مكرس حاليا الذرية ُ
لعمله ومعالجة القضايا واملوضوعات املهمة 
التي تتناولها الوكالة، لذلك فهو مل يتخذ أى 
قرار بعد فيام يخص خطواته املستقبلية، 
والتي ستحدد قي ضوء املستجدات 

 .والتطورات قي املرحلة املقبلة
 وقوى سياسية معارضة أخرى حزب الوفد كان -

قد أعلنت أنها مستعدة ملساندة الربادعي إن 
ح رتة رئاسته للوكالة وفور انتهاء ف. قرر الرتشُّ

، أعلن عن عزمه 2009 ديسمربالدولية يف 
الرتشح لرئاسة الجمهورية يف االنتخابات 

 ولكن برشط إعادة تعديل 2011املقررة يف 
ملرصي من الدستور ا 88 و77 و76املواد 

ليسمح ألي مرصي بخوض االنتخابات 
الرئاسية، كام طالب ببعض التعهدات الكتابية 
لضامن نزاهة العملية االنتخابية وبعض 
الضامنات مثل املراقبة القضائية والدولية، 
وقد رحبت أحزاب وتيارات املعارضة املختلفة 

 .بهذا القرار
 25 وبعد ثورة 2011  مارس سنه9 يف يوم -

ر الربادعي عىل قناة اون يت يف مع يناير ظه
" اخر كالم"املذيع يرسي فوده مقدم برنامج 

واملذيعة ريم ماجد واعلن عن نيته الرتشح يف 
 االنتخابات الرئاسية املقبلة

وصل إىل القاهرة يوم  : العودة إىل الوطن- 
 وكان يف 2010 فرباير 19الجمعة املوافق 

 النشطاءاستقباله يف مطار القاهرة العديد من 
 السياسيني املرصيني وعدد غري قليل من 
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الشباب من عدة مناطق ومحافظات مختلفة 
يف مظاهرة ترحيب بعودته لوطنه قدرت 
بحواىل ألفي شخص من أعامر وفئات 
اجتامعية مختلفة رافعني أعالم مرص والعديد 
من الالفتات التي عربت عن ترحيبهم به 

إصالحات وتأييدهم للرجل يف ما اعتزمه من 
سياسية وإعادة الدميقراطية التي افتقدها 

  الشباب املرصي يف ظل النظام الحايل
 ويف األسبوع األول لوصوله اجتمع مع عدد من -

قادة التيارات السياسية املختلفة والنشطاء 
السياسيني كام قام بزيارة األمني العام لجامعة 
الدول العربية السيد عمرو موىس كام قام 

القنوات الفضائية املستقلة عدد من 
بأستضافته يف عدد من الربامج الحوارية 
لتقديم نفسه للشعب والتعرف عىل رؤيته 
السياسية وخططه للمستقبل إال أن هذه 
الربامج جائت مبكرة بعض الشئ مام أعطى 
انطباعا مبكرا بأن الرجل مل يعد نفسه اإلعداد 

ول إال أن األسبوع األ. الكامل للمرحلة القادمة
لوصوله إىل مرص قد انتهى بإعالن تشكيل 
جمعية وطنية برئاسته للضغط عىل النظام 
لتعديل الدستور وإلغاء الطوارئ تجمع يف 
عضويتها مجموعة من النشطاء من التيارات 

  املعارضة املختلفة
 ويف خضم هذا التواتر والحراك السياىس -

تالحظ غياب اإلعالم الرسمى متاما عن متابعة 
ره كام لو كان األمر هامشيا أو ال يرتقي أخبا

إىل مستوى املتابعة الرسمية رغم املتابعة 
الشعبية الجارفة التي ظهرت يف شكل آالف 
من التعليقات الجادة والحوارات القيمة عىل 
عدد غري قليل من املواقع اإللكرتونية لصحف 
مستقلة واملواقع الحوارية لتجمعات الشباب 

ه أثره الواضح عىل اكتسابه املرصي، مام كان ل
  .املزيد من الشعبية نتيجة لذلك

 نرشت عدد من الصحف 2010 ويف سبتمرب -
املرصية، صورا عائلية خاصة ألرسة الربادعي، 

البنته ليىل " صديقة مجهولة"بعدما نقلتها 
" فيس بوك"الربادعي عن صفحتها عىل موقع 

تقول أنها متزوجة من شخص بريطاىن 
ما تم نفيه من سفري النمسا مسيحي وهذا 

السابق والذي كان قد شهد عىل عقد زواج 
ليىل الربادعي عىل الرشيعة اإلسالمية يف 

  . سفارة مرص بالنمسا بعد اعالن زوجها إسالمه
 2010 وقبل انتخابات مجلس الشعب لعام -

دعا الربادعي قوي املعارضه املرصيه املختلفه 
ب الوفد وعيل رأسها االخوان املسلمون وحز

ملقاطعة االنتخابات الربملانيه بهدف سحب 
الرشعيه من نظام مبارك والحزب الوطني 
نظرا للتوقعات بتزوير االنتخابات عن طريق 
ْتواطي قوات الرشطه والبلطجيه ولكن 
املعارضه املرصيه ارصت عيل املشاركه اال انهم 
انسحبوا من االنتخابات بعد الجوله االويل من 

يث فاق التزوير كل التوقعات االنتخابات ح
ومل يحصل االخوان املسلمون عيل اي مقعد 

 وكان هذا بسبب 2005عيل عكس انتخابات 
واملبتكره يف تزوير  سياسة احمد عز الجديد

االنتخابات واعلن االخوان املسلمون وحزب 
الوفد انسحابهم من االنتخابات اعرتاضا عيل 

ن حذر التزوير ومن اجل نزع الرشعية الربملا
دكتور الربادعي نظام مبارك من تداعيات 
تزوير انتخابات مجلس الشعب وقال بالحرف 
الواحد مل يرتك النظام للشعب املرصي اي 

  سبيل للتغري سوي االنفجار
 أنسحب من الرتشح لرئاسة الجمهورية -

14/1/2012  
 عينه الرئيس عدىل منصور نائبا لرئيس -

  9/7/2013الجمهورية للعالقات الدولية 

محمد الربادعى محمد الربادعى



 

 488

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

 استقال ىف أعقاب فض اعتصام أنصار محمد -
  14/8/2013مرىس بالقوة 

  ) مرصىكاتب رواىئ (البساطىمحمد 
  1937      مولده   -
  14/7/2012 وفاته    -

أحد رموز األخوان املسلمني  (البلتاجىمحمد 
وعـضـو مجـلـس الـشـعب ـعـن ـحـزب الحرـيـة 

  )والعدالة
وريوس بكال)  كفر الدوار (1963 مولده    -

طب األزهر دكتوراه تخصص أنف وأذن 
  2001وحنجرة 

 القبض عليه وترحيله إىل سجن طرة للتحقيق -
  29/8/2013معه 

  )ملك مغرىب(محمد بن عرفه 
 نفى فرنسا للملك محمد الخامس ملك املغرب -

إىل جزر كورسيكا، وتوىل محمد بن عرفه 
  20/8/1953امللك  

  )رئيس جزائرى(محمد بوحيان 
لس األعىل بالجزائر يستدعى محمد  املج-

  14/1/1992بوحيان لتوىل رئاسة الدولة   
  )رئيس جزائرى(محمد بوضياف 

 29/6/1992)  ًعاما 72 عن( اغتياله -
  )مخرج سينامىئ مرصى(محمد بيومى 

  15/7/1963 وفاته    -
  )رئيس جزر القمر(محمد تقى عبد الكريم 

  6/11/1998)  عاما62عن عمر يناهز ( وفاته - 
  )ممثل مرصى(محمد توفيق 

  24/10/1908 مولده    -
  )كاتب مرصى(محمد توفيق دياب 

 13/11/1967 وفاته    -
 
 
 
  

أدـيـــب مرصى ومؤـلـــف (محـمـــد تيـمـــور 
  )املرسحى

  13/7/1892 مولده    -
  24/2/1921 وفاته    -

  )أديب وقصاص مرصى(محمد جربيل 
  17/2/1938 مولده    -

  )ىصحفى مرص(محمد جالل كشك 
  29/11/1929 مولده    -
  5/12/1993 وفاته    -

ــد ـحــافظ اـســامعيل  ــياىس مرصى (محـم ـس
  )ومستشار األمن القومى املرصى

  1/11/1919 مولده    -
  30/10/2008 وفاته    -

  )فنان تشكيىل مرصى(محمد حسن 
  2/5/1892 مولده    -

سـياىس مرصى ووزيـر (محمد حسن الزيـات 
  )الخارجية األسبق

  14/2/1915   مولده  -
  )موسيقى مرصي(محمد حسن الشجاعى 

 11/6/1963 وفاته    -
 رابـع رئيس مرصى سـابق(محمد حسنى مبارك 

  )رئيس لجمهورية مرص العربية
  4/5/1928 مولده    -
  2/2011 /11 –14/10/1981 يف املنصب -
 ىف منصب نائب رئيس الجمهورية -

16/4/1975  - 14/10/1981  
اىل  7/10/1981 مرص  ىف منصب رئيس وزراء-

2/1/1982  
   ىف منصب أمني عام حركة عدم االنحياز      -
  2011 فرباير 11 - 2009 يوليو 16  
  مرص   املنوفية،  ولد ىف كفر املصيلحة،-

محمد حسنى مبارك محمد البساطى
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  سوزان مبارك :  الزوجة-
  عالء مبارك  وجامل مبارك :  األوالد-
 محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني -

، الرئيس الرابع )1928 مايو 4(مبارك 
، 1981 أكتوبر 14لجمهورية مرص العربية من 
. 2011 فرباير 11حتى أجرب عىل التنحي يف 

ًتقلد الحكم يف مرص رئيسا للجمهورية وقائدا  ً
لحزب لًأعىل للقوات املسلحة املرصية ورئيسا 

الوطني الدميقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور 
فرتة حكمه تعترب . 1981 أكتوبر 6السادات يف 

 من - رابع أطول فرتة حكم يف املنطقة العربية 
الذين هم عىل قيد الحياة حاليا، بعد الرئيس 
الليبي معمر القذايف والسلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عامن والرئيس اليمني عيل عبد 

 صالح واألطول بني ملوك ورؤساء مرص الـلـه
وعرف مبوقفه الداعم . منذ محمد عيل باشا

ضات السلمية الفلسطينية  اإلرسائيلية، للمفاو
 25تنحى عن الحكم عىل إثر نشوب ثورة 

  .2011 فرباير 11يناير يف 
ً أعيد انتخابه رئيسا للجمهورية خالل استفتاء -

 1999 و1993 و1987عيل الرئاسة يف أعوام 
 لخمس فرتات متتالية وطالب 2005و

الكثريون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد 
لرئاسة الجمهورية وأن يصبح املرشحني 

باالنتخاب املبارش عوضا عن االستفتاء؛ يف 
 76 دعي مبارك ايل تعديل املادة 2005فرباير 

من الدستور املرصي والتي تنظم كيفيه اختيار 
رئيس الجمهورية وتم التصويت مبجلس 
الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي 

رش جعل رئاسة الجمهورية باالنتخاب املبا
ألول مرة يف مرص من قبل املواطنني وليس 

 باالستفتاء كام كان متبعا سابقا
 
 
  

  :التعليم
 أنهى مرحلة التعليم الثانوي مبدرسة املساعي -

الثانوية بشبني الكوم، ثم التحق بالكلية 
الحربية، وحصل عىل بكالوريوس العلوم 

، وتخرج برتبة مالزم 1949العسكرية فرباير 
ابطا بسالح املشاة، باللواء والتحق ض. ثان

 شهور، وأعلنت كلية 3الثاين امليكانييك ملدة 
الطريان عن قبول دفعة جديدة بها، من 
خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك 
لاللتحاق بالكلية الجوية، واجتاز االختبارات 
ًمع أحد عرش ضابطا قبلتهم الكلية، وتخرج 
يف الكلية الجوية، حيث حصل عىل 
بكالوريوس علوم الطريان من الكلية الجوية 

 تلقي 1964ويف عام . 1950 مارس 12يف 
دراسات عليا بأكادميية فرونز العسكرية 

  .باالتحاد السوفيتى
  :الوظائف

 تدرج يف الوظائف العسكرية فور تخرجه، -
 13حيث عني بالقوات الجوية يف العريش، يف 

، ثم نقل إىل مطار حلوان عام 1950مارس 
 للتدريب عىل املقاتالت، واستمر به 1951

، ثم نقل إىل كلية 1953حتى بداية عام 
الطريان ليعمل مدرسا بها، فمساعدا ألركان 
حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد 

تم . 1959رسب يف نفس الوقت، حتى عام 
أرسه رفقة ضباط مرصيني بعد نزولهم 

ل اضطراريا يف املغرب عىل منت مروحية خال
  حرب الرمال التي نشبت بني املغرب والجزائر

 سافر يف بعثات متعددة إىل االتحاد السوفيتي، -
منها بعثة للتدريب عىل القاذفة إليوشن ـ 

، وبعثة للتدريب عىل القاذفة يت ـ يو ـ 28
 ، كام تلقى دراسات عليا بأكادميية فرونز 16
  

ركمحمد حسنى مبا محمد حسنى مبارك
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 ،1964(العسكرية باالتحاد السوفيتي 
ًبح مبارك، قائدا للواء قاذفات أص). م1965

ًقنابل، وقائدا لقاعدة غرب القاهرة الجوية 
  1966 يونيو 30بالوكالة حتى 

كان مبارك قائد قاعدة  ،1967  يونيه5 ويف يوم -
ُعني مديرا للكلية الجوية . بني سويف الجوية

م، وشهدت تلك الفرتة حرب 1967يف نوفمرب 
  يونيه22االستنزاف، رقي لرتبة العميد يف 

، وشغل منصب رئيس أركان حرب 1969
ًالقوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية يف 

ًم، ويف العام نفسه عني نائبا لوزير 1972أبريل  ُ
  الحربية

 وقاد القوات الجوية املرصية أثناء حرب -
، ورقي اللواء محمد حسني 1973أكتوبر 

 15ويف . 1974مبارك إىل رتبة الفريق يف فرباير 
، اختاره محمد أنور السادات 1975ريل أب

ًنائبا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا املنصب 
  ).م1981 ـ 1975(

  وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب -
الوطني الدميوقراطي برئاسته يف يوليو 

م، ليكون حزب الحكومة يف مرص بدالً 1978
ًمن حزب مرص، عني مبارك نائبا لرئيس 

لة توىل أكرث من مهمة ويف هذه املرح. الحزب
ساهمت إىل حد كبري يف تدعيم  عربية ودولية،

  عالقات هذه الدول مع مرص
م توىل محمد حسني 1981 أكتوبر 14 ويف -

مبارك رئاسة جمهورية مرص العربية، بعدما 
تم االستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب 
ًله يف استفتاء شعبي، خلفا السادات، الذي 

 يناير 26م، ويف 1981بر  أكتو6اغتيل يف 
ًم انتخب رئيسا للحزب الوطني 1982

 الدميوقراطى
 
 
  

  :ملحات تاريخية
ً أصدر الرئيس السادات قرار جمهوريا بتعيني -

ًمحمد حسنى مبارك قائدا للقوات الجوية   
24/4/1972  

ً تعيني الفريق طيارمحمد حسنى مبارك نائبا -
  16/4/1975رص العربية  لرئيس جمهورية م

  مجلس الشعب املرصى يرشح حسنى مبارك -
  7/10/1981باإلجامع رئيسا للجمهورية   

 انتخاب محمد حسنى مبارك رئيسآ لجمهورية -
%   98.46مرص العربية باغلبية ساحقه 

14/10/1981  
 اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا باالفراج عن -

زعامء املعارضة السياسية الذين كان أنور 
در قرارا بإعتقالهم ىف سبتمرب السادات قد أص

 ومنهم فؤاد رساج الدين ومحمد 1981
  25/11/1981حسنني هيكل    

 املؤمتر العام للحزب الوطنى يوافق باإلجامع -
عىل إنتخاب الرئيس مبارك رئيسا للحرب 

  26/1/1982الوطنى الدميقراطى  
 الرئيس حسنى مبارك يلتقى بالرئيس األمريىك -

  3/2/1982  ريجان ىف واشنطن  
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح أوىل مؤمتر -

  13/2/1982إلصالح املسار االقتصاد املرصى 
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداىن -

جعفر منريى يوقعان ميثاق التكامل السوداىن 
  12/10/1982املرصى   

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح كوبرى األزهر -
  15/1/1983العلوى  

 حسنى مبارك يفتتح املرحلة  الرئيس محمد-
  9/8/1983األوىل ملرشوع تطوير القلعة   

 أول لقاء بني حسنى مبارك ويارسعرفات بعد -
  22/12/1983اتفاقية كامب ديفيد    

محمد حسنى مبارك محمد حسنى مبارك
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 الرئيس مبارك يفتتح تطوير املتحف القبطى -
  8/3/1984وترميم الكنيسة املعلقة    

 تفويض الرئيس حسنى مبارك ىف إصدار -
  12/3/1984ت لها قوة القانون   قرارا

 الرئيس مبارك يفتتح املحطة األرضية لإلتصال -
  7/6/1984بالقمر الصناعى لدول املحيط الهند

 باريس تحتفل بتسليم مبارك جائزة اهم شخصية -
  30/10/1984   1984قومية ودولية لعام 

 الرئيس حسنى مبارك ىف زيارة لليونان    -
16/1/1985  

 مبارك جائزة التقدم والسالم  منح الرئيس-
2/3/1985  

 الرئيس مبارك يضع حجر األساس لدار األوبرا -
  31/3/1985املرصية الجديدة    

 مبارك يفتتح أول برئ برتول يكتشفه املرصيون -
  18/4/1985ىف البحر األحمر   

 شهادة فخرية للرئيس مبارك من منظمة -
الكشافة بصفته الراعى الفخرى للحركة   

9/2/1987  
س مبارك يفتتح الحديقة الدولية  الرئي-

31/3/1987  
 الرئيس مبارك يتسلم ميدالية االسطرالب -

رائد (السعودية من سلطان سليامن عبدالعزيز 
  17/6/1987) الفضاء السعودي

 الرئيس حسنى مبارك وجاك شرياك يفتتحان -
املرحلة األوىل من مرشوع مرتو االنفاق ىف 

  27/9/1987القاهرة   
 الرئيس مبارك يفتتح مركز القلب بإمبابة  -

5/4/1988  
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح املتحف الحرىب -

 26/4/1988بالقلعة  
 
 
 
 

 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية ملحطة -
  6/2/1989كهرباء أسوان 

 الرئيس حسنى مبارك يزور هولندا لحضور -
  11/3/1989مؤمتر البيئة العاملى   

لرئيس حسنى مبارك يرفع العلم املرصى عىل  ا-
  19/3/1989طابا 

 إختيار الرئيس حسنى مبارك رئيسا ملنظمة -
  25/7/1974الوحدة اإلفريقية   

 الرئيس مبارك يفتتح املركز القومى للبحوث -
30/1/1990  

 ىف 15 إجتامع أول قمة ملجموعة الدول -
  )بحضور الرئيس حسنى مبارك(كواالملبور 

1/6/199   
 عقد قمة عربية طارئة بالقاهرة بدعوى من -

مبارك لبحث أزمة غزو العراق للكويت 
ويطالب مبفهوم موحد لألمن العرىب 

 مبارك وزايد يفتتحان تشغيل - 9/8/1990
  13/2/1991توربينني جديدين بالسد العاىل  

 مبارك يجتمع مع امللكة إليزابيث الثانية ىف -
 550عن الغاء القرص امللىك واإلعالن رسميا 

مليون دوالر من إجامىل ديون بريطانيا عىل 
 - 23/6/1991 مرص تنفيذا إتفاق نادى باريس

الرئيس حسنى مبارك يفتتح أضخم مرشوع 
  21/1/1992للرصف الصحى ىف العامل   

 الرئيس حسنى مبارك يتسلم الدكتوراه من -
  16/6/1992جامعة أكيدا اليابانية   

ر القمة اإلفريقى الـ  حسنى مبارك يفتتح مؤمت-
 بالقاهرة وقد تم إنتخاب مبارك باإلجامع 29

 رؤساء نواب 8رئيسا للدورة الجديدة و
 وإعادة إنتخاب سامل أحمد سامل أمينا

28/6/1993  
 الرئيس مبارك يفتتح مدينة مبارك العسكرية -

  14/7/1993باألسكندرية  

محمد حسنى مبارك حسنى مباركمحمد 
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 تجديد البيعة للرئيس محمد حسنى مبارك -
مهورية مرص العربية لفرتة رئاسة رئيسا لج

  4/10/1993ثالثة   
 حسنى مبارك يفوز بجائزة األمم املتحدة -

ًللسكان لدورة الرائد محليا وإفريقيا ودوليا    ً ً
24/2/1994  

 حسنى مبارك يفتح أعامل مؤمتر وزارء خارجية -
  31/5/1994دول عدم االنحياز  

 الرئيس حسنى مبارك يتسلم جائزة األمم -
  14/6/1994تحدة للسكانامل

  13/3/1995الرئيس مبارك ىف زيارة لليابان  -
  17/6/1995  الرئيس مبارك يفتتح قناطر إسنا- 
 نجاة الرئيس املرصى محمد حسنى مبارك ىف -

ولة اغتيال ىف أديس أبابا يوم الحرس امح
  1995/ 26/6 الجمهورى ىف مرص

 الرئيس مبارك يلقى خطابا هاما ىف احتفالية -
  16/11/1995ظمة اليونسكو بالعيد الخمسني نم

 حسنى مبارك يفتتح مؤمتر البحريات العظمى -
االفريقية بالقاهرة لحل مشكلتى رواندا 

  28/11/1995وبورندى   
 مرص تستضيف مؤمتر قمة ملكافحة اإلرهاب -

قمة رشم الشيخ لصانعى (برشم الشيخ 
برئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك   ) السالم

13/3/1996 
 مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى -

  8/4/1996الجديد 
 الرئيس مبارك يفتتح مؤمتر توقيع معاهدة -

ء إفريقيا من األسلحة النووية إخال
11/4/1996  

 الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك -
شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى 

  17/4/1996التعليمى    
ك يفتتح مرشوعات مدينة  الرئيس حسنى مبار-

 9/6/1996  أكتوبر6اإلنتاج اإلعالمى مبدينة 
 
  

 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية من مدينة -
  16/6/1996 اإلنتاج اإلعالمى

 إنعقاد قمة عربية طارئة دعا إليها الرئيس -
 6حسنى مبارك باألسكندرية ألول مرة منذ 

  22/6/1996سنوات
بدا االحتفال بنزول  الرئيس حسنى مبارك ي-

  15/10/1996مياه الفيضان توشىك    
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح مطابع االهرام -

 اكتوبر   6الصحفية الجديدة مبدينة 
21/10/1996  

 الرئيس مبارك يشهد االحتفال بدخول مياه -
بحرية نارص اىل قناة توشىك ويعطى اشارة 

 22/10/1996البدء بحفر قناة زايد   
س حسنى مبارك يعطى إشارة البدء  الرئي-

النطالق العمل ىف مرشوع توشىك   
9/1/1997  

 حسنى مبارك يصل دافوس لحضور املنتدى -
  31/1/1997االقتصادى العاملى    

 حسنى مبارك يفتح حقل برتول مليحة -
  27/2/1997.   بالصحراء الغربية

 قمة ثالثية ىف القاهرة تضم الرئيس مبارك -
الرئيس يارس عرفات لشجب وامللك حسني و

اعامل العنف واالرهاب التى تستهدف 
  7/9/1997املدنيني ايا كان مصدرها 

 حسنى مبارك يطلق اشارة البدء ىف مرشوع -
الدلتا الجديدة ويضغط عىل زر التفجري ايذانا 
بدخول مياه النيل لقناة الوادى الجديد ىف 

  9/9/1997توشىك   
توراة الفخرية  الرئيس مبارك يحصل عىل الدك-

من جامعة واشنطن تقدير الجهود ىف عملية 
  20/10/1997السالم وقضايا التنمية   

ى  الرئيس مبارك يفتح اضخم متحف اثر-
  23/11/1997)  متحف النوبه(مبنطقة النوبة 

محمد حسنى مبارك محمد حسنى مبارك
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 إجتامع بني الرئيس السورى حافظ األسد -
والرئيس املرصى حسنى مبارك ىف دمشق   

15/1/1998  
 ىف القاهرة بني الرئيس املرصى حسنى  إجتامع-

مبارك والعاهل األردىن امللك حسني   
25/1/1998 

 الرئيس مبارك يسلم أبطال إفريقيا وسام -
  3/3/1998الرياضة من الطبقة األوىل     

 حسنى مبارك يفتتح القمة الثانية ملجموعة الـ -
 ىف القاهرة ويؤكد ىف خطابه أهمية 15

 الدول النامية ويدعو التعاون والتنسيق بني
الدول الصناعية إىل بدء حوار مشرتك ملواجهة 
التحديات العاملية وإدانة اإلرهاب 

11/5/1998  
 حسنى مبارك يفتتح كوبرى املنيب والجزء -

 420األول من الطريق الدائرى الذى تكلف 
  24/6/1998مليون جنيه 

 إجتامع بني الرئيس املرصى حسنى مبارك -
سني والرئيس السورى حافظ وملك األردن ح

األسد ىف القاهرة وتنأول البحث ىف جمود 
عملية السالم ىف الرشق األوسط واإلستيطان 

  6/7/1998اليهودى ىف القدس الرشقية   
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح أعامل ترميم -

وتجديد الجامع األزهر الرشيف التى تكلفت 
 مليون جنيه بعد توقف الرتميامتللجامع 38
  7/7/1998ً عاما   116ذ من

 الرئيس حسنى مبارك يعطى اشارة اطالق مياه -
 الف فدان   400النيل إىل سيناء لزراعة 

25/10/1998  
 يشارك الرئيس محمد حسنى مبارك ىف اعامل -

القمة الفرنسية االفريقية العرشين ىف باريس 
من اجل حفظ السالم ىف القارة اإلفريقية     

27/11/1998 
 
 

رئيس حسنى مبارك يتسلم الدكتوراه  ال-
  6/4/1999الفخرية من جامعة بكني    

أول رئيس ( الرئيس مبارك يزور كوريا الجنوبية -
  9/4/1999)    مرصى يزور كوريا الجنوبية

 الرئيس محمد حسنى مبارك يفتتح املرحلة -
الثالثة من الخط الثاىن ملرتو األنفاق من 

  18/4/1999محطة السادات حتى الجامعة  
 حسنى مبارك يتقلد الدكتوراه الفخرية من -

 افتتح - 29/6/1999جامعة جورج واشنطن
الرئيس حسنى مبارك مبنى االزهر بالدراسة 

13/9/1999  
 استفتاء العادة انتخاب الرئيس حسنى مبارك -

من  % 94حصل عىل تاييد (لفرتة والية رابعة 
  26/9/1999)    الشعب املرصى

حسنى مبارك رئيسا لجمهورية  اعادة انتخاب -
  2/10/1999مرص العربية    

 الرئيس حسنى مبارك يؤدى اليمن الدستورية -
  5/10/1999للوالية الرابعة    

 زيارة مفاجئة للرئيس حسنى مبارك لبريوت -
لتأكيد الدعم املرصى للبنان ضد إرسائيل   

19/2/2000  
 حسنى مبارك يزور مرشوعات إستصالح -

نتاج الزراعى ىف منطقة رشق األراىض واإل
  5/3/2000العوينات  

 حسنى مبارك يفتتح قمة إفريقيا وأوربا -
ً ملكا والدول 50 دولة و67بالقاهرة مبشاركة 

اإلفريقية تركز عىل قضية الديون    
2/4/2000  

 إتفاقيات للتعاون بني 6 الرئيس مبارك يوقع -
  23/5/2000مرص واملغرب    

ح املرحلة األوىل ملدينة  الرئيس مبارك يفتت-
مبارك لألبحاث العلمية بربج العرب   

13/8/2000  

محمد حسنى مبارك محمد حسنى مبارك
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 الرئيس مبارك يفتتح املؤمتر القومى للتنمية -
سبتمرب      ) 19 - 17(االجتامعية بالقاهرة 

17/9/2000  
 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة برئاسة -

ىف )قمة القدس(الرئيس محمد حسنى مبارك 
  21/10/2000    2000توبر  اك22،21

 إفتتاح الرئيس مبارك والسورى بشار األسد -
 الثاىن ملك األردن مرشوع الربط الـلـهوعبد 

الكهرباىئ بني الدول الثالث عىل الحدود 
 14/3/2001السورية األردنية   

 حسنى مبارك يعلن ىف مؤمتر صحفى عاملى -
باألسكندرية انه يرفض اى ضغوط من الخارج 

  ان املواطن املسلم واملسيحىويؤكد
واليهودى يلقى الرعاية الكاملة من الدولة  

10/7/2001  
 افتتاح منتدى الحوار االورىب املتوسطى ىف -

الرئيس محمد حسنى مبارك ) إلقاء(أسبانيا 
لخطاب الرئيس باملنتدى واجتامعات هامة 
لبحث القضايا الرشق االوسط والقضية 

  2/11/2001الفلسطينية   
الرئيس حسنى مبارك يفتتح كوبرى الفردان  -

15/11/2001  
 افتتح الرئيس حسنى مبارك مرشوع تطوير -

معبدى رمسيس الثاىن ونفرتيتى ىف مدينة ابو 
  23/12/2001سنبل ىف جنوب مرص 

  افتتح الرئيس حسنى مبارك املنتدى واملعرض- 
الدوىل لالتصاالت واملعلومات مبرص واستعرض 

لكرتونية والقرية الذكية مرشوعى الحكومة اال
واعطى الرئيس اشارة البدء لتشغيل خدمة 

اإلنرتنت املجانية بالقاهرة الكربى  
14/1/2002  

 أعطى الرئيس مبارك إشارة بدء اإلنتاج الفعىل - 
 ىف خليج السويس " رشق الزيت " لحقل برتول 

 
 

أهم اكتشاف ىف مجال الزيت (شامل الغردقة 
  15/1/2002) ا  عام11الخام مبرص منذ 

 أرىس الرئيس حسنى مبارك حجر أساس أكرب -
متحف لآلثار ىف العامل بأول طريق الفيوم 

  4/2/2002)    ًمساحته  فدانا(الصحراوى 
 وجه الرئيس حسنى مبارك رسالة سالم إىل -

العامل ىف منطقة الدير البحرى أمام معبد 
حتشبسوت باالقرص وافتتح عدد من املواقع 

للسياح بعد إنتهاء وزارة  القرصاآلثرية با
الثقافة من مرشوعات ترميمها وتطويرها   

21/3/2002  
 أعلن الرئيس مبارك إكتامل مدينة اإلنتاج -

اإلعالمى وإفتتاح مجمع مبارك العاملى 
لالستديوهات واالكادميية الدولية لإلعالم 

إعالم بال حدود بكل لغات العامل "تحت شعار 
 الرئيس حسنى -17/6/2002"لكل أنحاء العامل

مبارك يعلن إكتامل مدينة اإلنتاج اإلعالمى 
 أكتوبر خالل إحتفاالت عيد 6مبدينة 

  18/6/2002اإلعالميني   
افتتح ( افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة -

الرئيس حسنى مبارك وقرينته والرئيس 
الفرنىس جاك شرياك وامللكة صوفيا ملكة 

 االردن وعدد من اسبانيا وامللكة رانيا ملكة
  16/10/2002)  رؤساء الدول

 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم الشيخ -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 

الطريق ومكافحة االرهاب وقضية العراق  
3/6/2003  

 الرئيس حسنى مبارك يفتتح متحف -
 1800األسكندرية القومى الذى يضم أكرث من 

  31/8/2003قطعة أثرية 
 مبارك يعلن رفض مرص القيام بفكرة ارسال -

قوات مرصية للعراق حتى ىف حالة التصويت 
  13/9/2003ىف مجلس االمن  

محمد حسنى مبارك محمد حسنى مبارك
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 مبارك يفتتح املرحلة األوىل من القرية الذكية -
  22/9/2003وتكنولوجيا املعلومات    

 مؤمتر القمة العاملية ملجتمع املعلومات -
بارك وعدد بجنيف بحضور الرئيس حسنى م

  10/12/2003من رؤساء الدول    
عاطف عبيد وتكليف .  إستقالة وزارة د-

أحمد نظيف وزير . الرئيس حسنى مبارك د
املعلومات واالتصاالت بتشكيل الوزارة ىف 

  9/7/2004مرص    
 أعلن الرئيس حسنى مبارك قرار يطلب فيه -

من مجلس الشعب والشورى يقىض بتعديل 
 تور املرصى بأن يكون من الدس76املادة 

انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق اإلقرتاع 
الرسى املبارش مع إتاحة الفرصة لألحزاب 

السياسية لخوض اإلنتخابات الرئاسية    
26/2/2005 

 توقيع إتفاق املصالحة الوطنية والسالم -
الشامل بني السودان بالقاهرة بحضور 

  18/6/2005الرئيسني مبارك والبشري 
 مبارك يعلن من مدرسة املساعى  حسنى-

املشكورة مبدينة شبني الكوم مبحافظة املنوفية 
أنه سيخوض إنتخابات الرياسة ىف مرص   

28/7/2005  
 اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ىف مرص بني -

رئيس محمد حسنى اكرث من مرشح وفوز ال
باالنتخاب الحر % (88.5مبارك بنسبة 

 7/9/2005)   املبارش
 محمد حسنى مبارك الن فوز الرئيس اع-

ىف أول انتخابات تجرى ىف % 88.571باغلبية 
مرص الختيار رئيس الجمهورية بطريق االقرتاع 
الرسى العام املبارش بني اكرث من مرشح وامين 
نور مرشح حزب الغد باملركز الثاىن والدكتور 

 9/9/2005 نعامن عاشور املركز الثالث
 
 

طولة كاس األمم  حسنى مبارك يفتتح ب-
  21/1/2006    25االفريقية لكرة القدم رقم 

محمد الربادعى قالدة .  حسنى مبارك مينح د-
  8/2/2006النيل الفىض   

 الرئيس حسنى مبارك يقرر إعادة تشغيل -
شبكة لكهرباء لبنان عىل نفقة مرص بالكامل   

2/11/2006  
 الرئيس مبارك ال خصخصة للصحف القومية -

ة عن ضمري األمة ومصالح الوطن   لتظل معرب
25/1/2007  

 إفتتح الرئيس حسنى مبارك دار الكتب -
بباب الخلق بعد إعادة ) الكتبخانة(املرصية 
 25/2/2007. ترميمها

 الرئيس مبارك يعلن ىف مؤمتر العمل العرىب -
 مصنعا 650 مليار جنيه ىف 12استثامرنا 

  11/3/2007ألف فرصة عمل  12وأوجدنا 
اح املنتدى اإلقتصادى العاملى املعروف  إفتت-

باسم منتدى دافوس اإلقتصادى برشم الشيخ 
ويفتتحه مبارك وبحضور عدد من زعامء 

 ملك الـلـهجورج بوش، وامللك عبد(العامل 
األردن، ومحمود عباس الرئيس الفلسطينى 

األعامل واإلقتصاد من دول وعددمن رجال 
  18/5/2008)  العامل

غذاء ىف روما بحضور الرئيس  إنعقاد قمة ال-
مبارك واالمني العام لألمم املتحدة ومنظمة 

  3/6/2008 الفاو
 إختتام مؤمتر قمة الغذاء بروما بحضور مبارك -

 رئيسا وافتتحه الرئيس االيطاىل 40واكرث من 
وسكرتري عام األمم املتحدة ومدير منظمة 

  5/6/2008الفاو      
املتوسط  ختام أول قمة االتحاد من أجل -

بباريس برئاسة مشرتكة بني حسنى مبارك 
 دولة أوروبية 43وساركوزى ومشاركة قادة 

 وصدور اعالن باريس بتحويل منطقة البحر
   

محمد حسنى مبارك محمد حسنى مبارك
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املتوسط إىل منطقة سالم وإخالء الرشق 
األوسط من أسلحة الدمار الشامل وعىل دعم 

  13/7/2008سالم اإلرسائيلية الفلسطينية مسرية ال
  :كممبارك يف الح

 توىل محمد رئاسة جمهورية 1981 أكتوبر 14 -
باستفتاء شعبي بعد ترشيح  مرص العربية،

مجلس الشعب له عندما كان صويف أبو 
طالب رئيس مجلس الشعب يف ذلك الوقت 

  . الرئيس املؤقت ملرص بعد اغتيال السادات
ً أعيد االستفتاء عليه رئيسا 1987 أكتوبر 5 - ُ

  ثانية للجمهورية لفرتة رئاسية 
ً أعيد االستفتاء عليه رئيسا 1993 وىف- ُ

  للجمهورية لفرتة رئاسية ثالثة 
ً، أعيد االستفتاء عليه رئيسا 1999 سبتمرب 26 ىف- ُ

  .للجمهورية لفرتة رئاسية رابعة
 2005 كام تم انتخابه لفرتة والية جديدة عام -

يف أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها 
توري يف ظل مرص عقب إجراء تعديل دس

انتخابات شهدت أعامل عنف واعتقاالت 
  . ملرشحي املعارضة

 2011 فرباير 11 تنحى مبارك عن الحكم ليلة -
وسلمه للمجلس األعىل للقوات املسلحة بعد 

   2011 يناير 25مظاهرات الشعب القامئة منذ 
 قام النائب العام بحبس 2011 ابريل 13 وىف -

عرش يوما مبارك وابنيه جامل وعالء خمسة 
  .عىل ذمة التحقيقات

 البدء ىف محاكمة مبارك ونجليه عالء وجامل -
وحبيب العادىل وزير الداخلية األسبق بتهمة 

 25التحريض عىل قتل املتظاهرين أثناء ثورة 
يناير باالضافة اىل تهم أخرى تتعلق بالفساد 
وإستغالل النفوذ وصفقة تصدير الغاز املرصى 

 3/8/2011الرسائيل      
 
 
  

  2/6/2012 الحكم عليه بالسجن املؤبد -
 محكمة شامل القاهرة تقرر إخالء سبيله -

ًبضامن محل إقامته واستمرار حبسه احتياطيا 
عىل ذمة قضيتني أخريني واالستيالء عىل أموال 
القصور الرئاسية وهدايا املؤسسات الصحفية 

20/4/2012  
  11/5/2013 تحديد جلسة إلعادة محاكمته -

ـــ ـــل محـم ـــنني هيـك د حـس
  )صحفى مرصى(

 من أبرز الصحفيني العرب -
  واملرصيني يف القرن العرشين

ورمبا يكون من الصحفيني  -
العرب القالئل الذين شهدوا وشاركوا يف 

 . صياغة السياسة العربية، خصوصا يف مرص
  :محطات يف حياته

 1923 : سبتمرب23 األحد يومولد . 
 1942 :يكل يف بداية اشتغال األستاذ ه

 .الصحافة
 1951 : إيران فوق  : كتابصدر له أول

 شهرا استغرقت إيران، بعد رحلة إىل بركان
 .كامال

 1952 : جامل عبد النارصاستطاع مالزمة 
 املرسحالحياة بالقرب منه ومتابعته عىل و

 حوارووراء كواليسه بغري انقطاع، وسنوات 
 . ويف كل يشءمكانوقف معه يف كل مل يت

 1953 :صدر للرئيس جامل عبد النارص :
، الذي قام بتحريره )كتاب(فلسفة الثورة 

 .األستاذ هيكل
 1955 : حضور مؤمتر باندونج لدول عدم

 .االنحياز
 1955 : إىل يونيواألستاذ هيكل يطري يف 

  األقطاب واشرتك مؤمتر ملتابعة جنيف مدينة
 
  

محمد حسنني هيكل محمد حسنى مبارك
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 عن وخروشوففيه نيكوالي بولجانني 
الواليات  عن وأيزنهاور االتحاد السوفيتي

، وإدجار بريطانيا، وإنتوين إيدن عن املتحدة
، بوصفه واحدا من رؤساء فرنسافور عن 

 ورئيسا لتحرير مجلة جريدة األخبارتحرير 
ويلتقي مع السيد عيل الشميس . آخر ساعة

 Des Berges Hotelباشا يف فندق دي برج 
يف مدينة جنيف، ومفاتحة األخري له برتأس 

 مجلس عضو بوصفه جريدة األهرامتحرير 
 .، واعتذر األستاذ له طارحا أسبابهاإلدارة

 1956 : يف شهر يونيو السيد عيل الشميس
باشا يفاتح األستاذ هيكل بتويل رئاسة 

نادي تحرير جريدة األهرام أثناء مقابلته يف 
، واألستاذ يوقع بالحروف األوىل عىل الجزيرة
 مع األستاذ بشارة تقال صاحب عقد مرشوع
 يف ملكية األهرام وبحضور حصةأكرب 

األستاذ رميون شميل، ومع ذلك فإن سنة 
كاملة قد انقضت قبل أن يوضع هذا العقد 

 .للتنفيذ
 1957 :يدخل صحيفة األهرام األستاذ هيكل 

  يوليو31 األربعاء يوم صباحألول مرة، يف 
 .ليك يتوىل إصدار عدد اليوم التايل

 1958 :ُالعقد النفسية التي : صدر له كتاب
 .تحكم الرشق األوسط

 1960 :مذكرات إيدن: (صدر كتاب: 
األستاذ . ستاذ هيكل تقديم األ- ) السويس

 إىل الواليات السنة خريفهيكل يسافر يف 
ا جامعة كولومبياملتحدة لندوة دعت إليها 

Columbia University يف الصحافة عن 
، وقد عاد األستاذ هيكل من العامل النامي

 .العام نهاية يف نيويوركمدينة 
 1961 :نظرة إىل مشاكلنا : صدر له كتاب

أزمة ... "الداخلية عىل ضوء ما يسمونه
 ."املثقفني

 
 

 1962 :ما الذي جرى يف : صدر له كتاب
 .سوريا

 1963 :يا صاحب الجاللة: صدر له كتاب .
محارض : (وصدر عن مؤسسة األهرام كتاب

 - ) 1963 أبريل -مارس : محادثات الوحدة
 .تقديم األستاذ هيكل

 1966 :خبايا السويس: صدر له كتاب. 
 1967 :االستعامر لعبته : صدر له كتاب

 .امللك
 1968 :وأمريكا... نحن: صدر له كتاب .

مركز األهرام واألستاذ هيكل يؤسس 
 بتشجيع للدراسات السياسية واالسرتاتيجية

 رائدمن الرئيس جامل عبد النارص، وهو 
 .الوطن العريباملراكز االسرتاتيجية يف 

 1970 : تم تعيني األستاذ هيكل وزيرا
 وزارة الخارجية إليه لإلعالم، ثم أضيفت

لفرتة أسبوعني يف غياب وزيرها األصيل 
األستاذ هيكل بوصفه . محمود رياضالسيد 

عبد الوهاب وزيرا لإلعالم يعني الدكتور 
 يلتقي ديسمربويف .  مستشارا لهاملسريي

 فرنسا الكبري أديباألستاذ هيكل مع 
 فيها والفن الفكر عاملوالقمة الشامخة يف 

 .André Malraux أندريه مالرو
 1971 :ة صدر له أول كتاب باللغ

، The Cairo Documents: ةاإلنجليزي
عبد : كتابوصدر . لغة 21وقد ترجم إىل 

النارص السجل بالصور، تصوير األستاذ 
حسن دياب، إرشاف األستاذ صالح هالل 

 تقديم -تنسيق األستاذ سمري صبحي 
 .األستاذ هيكل

 1972 :عبد النارص والعامل: صدر له كتاب 
وهو ترجمة للكتاب السابق، وقد ترجمه 

سمري عطا  اللبناين الكفء األستاذ الصحفي
وبداية الخالفات بينه وبني الرئيس . الـلـه

 :  نرشه بعنوانمقال، ومناسبته أنور السادات
  

محمد حسنني هيكل
محمد حسنني هيكل
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، يوم الجمعة مجموعة أوراق! كيسنجر وأنا
 . ديسمرب29

 1973 :وثائق عبد النارص:  صدر كتاب :
 1967يناير (رصيحات  ت- أحاديث -خطب 

حاتم ، إعداد األستاذ )1968 ديسمرب -
وصدر له . قديم األستاذ هيكل، تصادق

 أحاديث يف -موعد مع الشمس : ابكت
 استغرقت شهرا آسيا، بعد رحلة إىل آسيا

، الهند، بنجالديش، اليابان، الصني(كامال، 
 واألستاذ هيكل يحرض يوم باكستانوأخريا 

 مبشاركة األساتذة علمية جلسة  يونيو13
، جميل مطر، سميح صادقحاتم صادق، 

عبد امللك ، والدكاترة محمد سيد أحمد
محمد عزت ، عبد الوهاب املسريي، عودة

، مبركز الدراسات السياسية حجازي
 بحث ومناقشةواالسرتاتيجية، الستعراض 

:  الذي صدر بعنوانالسيد يسنيالدكتور 
الشخصية العربية بني صورة الذات ومفهوم 

 كتب األستاذ هيكل  أكتوبر1ويف . اآلخر
التوجيه االسرتاتيجي الصادر من الرئيس 
 السادات إىل القائد العام للقوات املسلحة

أحمد إسامعيل ووزير الحربية الفريق أول 
، ويف هذا التوجيه تحددت اسرتاتيجية عيل

الحرب، مبا فيها أهدافها، وترتب عىل هذا 
التوجيه تكليف مكتوب أيضا للفريق أول 
أحمد إسامعيل عيل ببدء العمليات، وقعه 

وكتب .  أكتوبر5يوم الرئيس السادات 
األستاذ هيكل للسادات خطابه أمام 

، وفيه  أكتوبر16 بتاريخ مجلس الشعب
أعلن الرئيس السادات خطته ملا بعد 
املعارك، مبا فيها مقرتحاته ملؤمتر دويل يف 

األمم جنيف يجري فيه حل األزمة يف إطار 
  رقممجلس األمن وتنفيذ قرار املتحدة

ثم تجددت الخالفات مع الرئيس . 242
، وقبوله هرني كيسنجرالسادات بسبب 

 –بسياسة فك االرتباط خطوة خطوة 
 

جبهة جبهة، التي رائها األستاذ هيكل 
 إرسائييل منفرد - مقدمة لصلح مرصي 

 يصعب العامل العريبيؤدي إىل انفراط يف 
 جرى لسوء -عياته وعواقبه التنبؤ بتدا

 .الحظ
 1974 : أصدر السادات قرارا نرش يف كل

 بأن  فرباير2 السبتالصحف صباح يوم 
ينتقل األستاذ هيكل من صحيفة األهرام إىل 

 مستشارا لرئيس الجمهورية، قرص عابدين
من وخرج األستاذ هيكل . واعتذر األستاذ

 2جريدة األهرام آلخر مرة يوم السبت 
 سؤال لوكاالت األنباء فرباير مجيبا عىل

إن الرئيس ميلك أن يقرر إخراجي : "العاملية
من األهرام، وأما أين أذهب بعد ذلك 

هو أن أتفرغ وقراري . فقراري وحدي
 !.   "وفقط... لكتابة كتبي

ولقد لخص األستاذ هيكل موقفه يف 
س يف عددها الصادر صحيفة الصنداي تيم

إنني استعملت : " قائال فرباير9يوم السبت 
حقي يف التعبري عن رأيي، ثم أن الرئيس 

وسلطة الرئيس . السادات استعمل سلطته
ولكن . ألهرامقد تخول له أن يقول يل اترك ا

هذه السلطة ال تخول له أن يحدد أين 
.. دهالقرار األول ميلكه وح. اذهب بعد ذلك

: وصدر كتاب!". والقرار الثاين أملكه وحدي
، هوامش عىل قصة محمد حسنني هيكل

  .ضياء الدين بيربسلألستاذ 
 1975 :صدر له كتابان : 

 The Road To Ramadan وهو الكتاب ،
 الوحيد لألستاذ هيكل دون أية مقدمات،

 كتب يف بريطانيا يف خمسةوضمن قامئة أروج 
 أكرب COLLINS صدر فيه عن دار أسبوعأول 

، والطريق إىل رمضان. يف مدينة لندندور النرش 
وقام برتجمته . تاب السابقوهو ترجمة للك

 عىل ممدوح ساملوعرض . يوسف الصباغ
  وزارة االشرتاك يف  أبريل11األستاذ هيكل يوم 
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ز عبد العزيجديدة تخلف وزارة الدكتور 
، نائبا لرئيس الوزراء ومختصا باإلعالم حجازي
وأبدى األستاذ هيكل اعتذاره ومبديا . والثقافة

  . أسبابه مفصلة
 La Paille السنبلة وحبة القمح: وصدر كتاب
et le Grain فرانسوا ميرتان للرئيس الفرنيس 

François Mitterrand متعرضا فيه أليام ،
كان فيها ضيفا عىل األستاذ هيكل يف مدينة 

  .القاهرة
 1976 :لعبد النارصملرص ال: صدر له كتاب .

 -أقنعة النارصية السبعة : وصدر كتاب
مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنني 

 .لويس عوض، للدكتور هيكل
 1977 :قصة السويس آخر :  كتابانصدر له

. والحل والحرب، املعارك يف عرص العاملقة
 يسجل األستاذ هيكل يف مارسويف شهر 

 مسجل رشيط برقاشبيته الريفي يف 
) ساعة 15 يزيد طوله عن(لحديث طويل 

 ورئيس وكيل - باشا حسن يوسفمع 
 سفري باشا وعبد الفتاح عمروالديوان املليك 

 .العهد املليك يف لندن
 1978 :و حديث املبادرة:  صدر له كتابان ،

Sphinx & Commissar وقد ترجم إىل ،
واز سفر بعدها تم سحب ج.  لغة25

األستاذ هيكل، ومنعه من مغادرة مرص، 
 بناء عىل قامئة االشرتايكوتحويله إىل املدعي 

. النبوي إسامعيل الداخلية وزيرأرسلها 
 املدعي أنور حبيبوبدأ املستشار الوزير 

االشرتايك التحقيق مع األستاذ هيكل فيام 
مقاالت يف الداخل نسب إليه من نرش 

، وحرض التحقيق مرصوالخارج متس سمعة 
 عبد الرحيم نافعاملحامي العام املستشار 

أحمد سمري واملحامي العام املستشار 
 ومحامي املدعى عليه املستشار سامي

 سكرتري عام وحسن الرشقاوي ممتاز نصار
  الصحفيني، واستغرق التحقيق عرش نقابة

 

جلسات، ثالثة شهور موسم صيف بأكمله 
يوميات عبد النارص عن حرب : وصدر كتاب

والتقى األستاذ .  تقديم هيكل- فلسطني
 املوسوي الـلـهروح  الـلـهآية هيكل بـ 

 يوم باريس ألول مرة يف مدينة الخميني
 . ديسمرب21الخميس 

 1979 :حكاية العرب : صدر له كتابان
 وهو ترجمة للكتاب السابق، والسوفييت

تية،  الكويجريدة الوطنوقام برتجمته 
 .ووقائع تحقيق سيايس أمام املدعي االشرتايك

 1980 :السالم املستحيل : صدر له كتاب
 رسائل إىل صديق -والدميقراطية الغائبة 

 .هناك
 1981 :آفاق الثامنينات:  صدر له كتابان 

ال وجنوبا،  شامأوروبا:  بعد رحلة إىل الغرب
 The Return Of رشقا وغربا، وأمريكاثم 

The Ayatollah كام وجد األستاذ هيكل ،
 سبتمرب يف طرةنفسه وراء قضبان سجون 

 مع كثريين غريه 
 1982 :الـلـهمدافع آية : صدر له كتاب  - 

، وهو ترجمة للكتاب قصة إيران والثورة
السابق، وقام برتجمته العامل الدكتور عبد 

. الرشيف خاطرهاب املسريي واألستاذ الو
، لألستاذ يف دهاليز الصحافة: وصدر كتاب
 . تقديم األستاذ هيكل-سمري صبحي 

 1983 : كتابانصدر له :Autumn of 
Fury لغة30، وقد ترجم إىل أكرث من  .

 قصة بداية ونهاية عرص -وخريف الغضب 
.  ترجمة للكتاب السابق، وهوأنور السادات

، للدكتور جربيت الستينات: صدر كتابو
، متضمنا حوارا بينه وبني يوسف إدريس

 .األستاذ هيكل
 1984 :عند مفرتق الطرق : صدر له كتابان- 

 وماذا ... ماذا حدث فيها.. حرب أكتوبر
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 - وبني الصحافة والسياسة . !حدث بعدها
قصة ووثائق معركة غريبة يف الحرب 

عشت حيايت بني : وصدر كتاب. !الخفية
 - باشا محمد أحمد فرغيل، للسيد هؤالء

تضمن فصال عن تجربته مع األستاذ هيكل 
كام شارك . عىل مساحة عرش صفحات

األستاذ هيكل يف الندوة العلمية التي 
لتي استمرت عقدت يف مدينة القاهرة وا

 تحت  نوفمرب25 واألحد 24يومي السبت 
، كيف يصنع القرار يف الوطن العريب: عنوان

مكتب : العامل الثالثتحت رعاية منتدى 
 .الرشق األوسط

 1985زيارة جديدة للتاريخ:  صدر له كتاب .
، السيد أبو النجا مع هؤالء: وصدر كتاب

 تضمن - السيد صادق أبو النجاللدكتور 
. فصال عن تجربته مع األستاذ هيكل

 رئيس تحرير إبراهيم سعدةواألستاذ 
 يزور األستاذ هيكل يف دة أخبار اليومجري

أواخر السنة ليقول له أن صفحات أخبار 
 .اليوم مفتوحة أمامه إذا أراد

 1986 :صدر له كتابان: 
Cutting The Lion's Tail .حرب الثالثني و

، وهو أول كتاب  ملفات السويس-سنة 
 وإىل 1974ذ سنة يصدر لألستاذ يف مرص من

، بعد أن قام بزيارته صديقه التاريخهذا 
 مجلس إدارة رئيس إبراهيم نافعاألستاذ 

ورئيس تحرير األهرام ليطلب لألهرام 
 منه ولقد العربيةحقوق نرش الطبعة 

وأبرق إىل . أجابه األستاذ هيكل عىل الفور
مجموعة النارشين الدوليني راجيا أن 
. يعززوا قبوله املبديئ مبوافقتهم العملية

مثقفون وعسكر مراجعات : وصدر كتاب
وتجارب وشهادات عن حالة املثقفني يف 

، لألستاذ ظل حكم عبد النارص والسادات
 متضمنا ثالثة أحاديث بينه صالح عيىس

شهود : وصدر كتاب. وبني األستاذ هيكل
  : أعوام110 مقاالت و110 األهرام -العرص 

يضم مقاال لألستاذ هيكل 1876 - 1986
:  بعنوان1974ر  يناي4نرش يوم الجمعة 

  .!ومعنى النجاح ؟... كيسنجر
 1987 :أحاديث يف العاصفة: ه كتابصدر ل. 
 1988 : الثالثني سنة حرب : كتابصدر له - 

 .سنوات الغليان:  الجزء األول1967
 1991 :يوميات هذا الزمان: صدر كتاب ،

 تقديم األستاذ -  أحمد بهاء الدينلألستاذ 
 .هيكل

 1992 :صدر له كتابان : 
Illusions Of Triumphحرب الخليج ، و- 

حدث : وصدر كتاب. أوهام القوة والنرص
 دماء عىل - هايل عبد الحميد - يف قرطاج 

 تقديم -إحسان بكر، لألستاذ طريق القدس
هؤالء : وصدر كتاب. األستاذ هيكل

،  يف السياسة أبحرت-مفيد فوزي .. حاورهم
، متضمنا حوارا بينه مفيد فوزيلألستاذ 

 .وبني األستاذ هيكل
 1993 :أحزان حرية الصحافة: صدر كتاب ،

 تقديم األستاذ - صالح الدين حافظلألستاذ 
وأوراقه .. عبد الوهاب: وصدر كتاب. هيكل

 فاروق جويدة الشاعر تقديم - الخاصة جدا
محمد عبد  وقد تضمن رأي املوسيقار -

: كام صدر كتاب.  باألستاذ هيكلالوهاب
، هيكل أو امللف الرسي للذاكرة العربية

 .رياض الصيداويلألستاذ 
 1994 : األستاذ هيكل يلتقي ألول مرة

خالد عبد باملثقف واملستثمر العريب األستاذ 
 21 الثالثاء، يف مكتبه بالجيزة مساء الهادي
، غايل... عاصفة عىل: وصدر كتاب. يونيو

لألستاذ مفيد فوزي، متضمنا مقال لألستاذ 
 1994ل  أبري22هيكل نرش يوم الجمعة 

 رسالة إىل -أقباط مرص ليسوا أقلية : بعنوان
  .رئيس تحرير جريدة الوفد
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 1995 :يحاور .. عادل حمودة: صدر كتاب
محمد حسنني هيكل حول لعبة السلطة يف 

 . تقديم األستاذ هيكل-  مرص
 الجورنال من الصفحة األوىل :  وصدر كتاب

، لألستاذ سمري صبحي، للصفحة األخرية
 .متضمنا حوارا بينه وبني األستاذ هيكل

 1996 :الحقيقة والوهم يف : صدر كتاب
 -  رشدي سعيد، للدكتور الواقع املرصي

وقد أهدى الدكتور . تقديم األستاذ هيكل
فوزي  ناجماملرشدي سعيد الكتاب ملهندس 

: وصدر كتاب. ، شقيق األستاذ هيكلهيكل
لخطب وأحاديث  املجموعة الكاملة

 الجزء الثاين - النارصوترصيحات جامل عبد
 تحرير ، سنوات التحرر العريب1958 - 1955

، متضمنا حديث بني أحمد يوسف أحمد
الرئيس جامل عبد النارص واألستاذ هيكل 

 9 األثنني بجريدة األهرام يوم منشور
هذا هو موقف :  تحت عنوان1957 سبتمرب

 .مرص
 1997 :الصهيونية والنازية : صدر كتاب

، للعامل ونهاية التاريخ رؤية حضارية جديدة
 تقديم -الدكتور عبد الوهاب املسريي 

 .األستاذ هيكل
 1998 :محمد : الجورنالجي: صدر كتاب

 - اذ سمري صبحي ، لألستحسنني هيكل
متضمنا رسالة مطولة لألستاذ هيكل يبدي 

 .أسبابه عن عدم تقدميه للكتاب
 1999 :املثقفون والسلطة يف : صدر كتاب

 - ، لألستاذ أحمد بهاء الدين عاملنا العريب
موسوعة : وصدر كتاب. تقديم األستاذ هيكل

 للعامل الدكتور اليهود واليهودية والصهيونية
عبد الوهاب املسريي، الذي وجه لألستاذ 
هيكل عميق شكره وامتنانه لتذليله الكثري 

  واملعنوية واستمراره يةاملادمن العوائق 
 يف تشجيعه عىل االستمرار إىل يوم صدور 

 
 

، منوها بأن األستاذ هيكل قام املوسوعة
 فور انضامم عبد - بإرساله للواليات املتحدة 

 1969هاب املسريي ملؤسسة األهرام عام الو
 وكلفه برشاء املراجع األساسية عن -

 وكل ما يريد من الصهيونية واليهودية
مراجع يف هذا املوضوع موفرا له 

اذ كام ساهم األست. االعتامدات الالزمة
أعراض : هيكل يف املوسوعة ببحث عنوانه

اإلدراك اإلرسائييل للسالم يف الوقت : نتنياهو
، مائة كتاب وكتاب: وصدر كتاب. الحارض
، متضمنا أربعة كتب محمد سلامويلألستاذ 

وصدر . لألستاذ هيكل ضمن كتبه املائة
املجموعة الكاملة لخطب وأحاديث : كتاب

 الجزء -وترصيحات جامل عبد النارص 
، سنوات 1959 - 1958الثالث القسم األول 

حمد، متضمنا  تحرير أحمد يوسف أالوحدة
حديث بني الرئيس جامل عبد النارص 
واألستاذ هيكل منشور بجريدة األهرام 

 يوليو 2  و1959و  يوني30يومي الثالثاء 
نارص إىل حديث عبد ال: تحت عنوان 1959

 .األهرام
 2000 : الحرب - الحياة : هيكلصدر كتاب - 

عادل ، لألستاذ  هو وعبد النارص- الحب 
الرصاع العريب وصدر كتاب . حمودة

،  العقل اإلرسائييلترشيح: اإلرسائييل
للدكتور السيد يسني موجها اإلهداء لألستاذ 

كام . كتاب يهدى لألستاذهيكل، وهو أول 
 إبحار يف عقل -هيكل اآلخر : صدر كتاب

، لألستاذ مفيد وقلب محمد حسنني هيكل
 .فوزي

 2003- اعلن الكاتب الصحفى الكبري محمد 
حسنني هيكل اعتزال الكتابة ىف مناسبة 

 .23/9/2003   بلوغه الثامنني
 2003 :محمد حسنني هيكل : صدر كتاب

، لألستاذ عبد النارص واملثقفون والثقافة: يتذكر
كراهية  :وصدر كتاب. يوسف القعيداألديب 
  الجلد إرسائيل عقدة العالقات العربيةتحت 
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 -، لألستاذ صالح الدين حافظ األمريكية
 .تقديم األستاذ هيكل

 2004 :هيكل بني الصحافة : تابصدر ك
 .رجب البنا، لألستاذ والسياسة

 2008 :من أرسار الساسة : صدر كتاب
، لألستاذ أحمد حسنني باشا: والسياسة

 . تقديم األستاذ هيكل- محمد التابعي
 2009 :الصحافة فوق صفيح : صدر كتاب

 تقديم - سالمة أحمد سالمة، لألستاذ ساخن
 .األستاذ هيكل

 2010 :صاحبة  سنة يف بالط40: صدر كتاب 
.. مواقف:  فانتازيا صحفية-الجاللة 

مليس وشخصيات، لألستاذة .. أحداث
، تضمن فصال عن تجربتها مع الطحاوي

 .األستاذ هيكل
 2011 :كالم يف الكورة : صدر كتاب - 

، مفكرون وسياسيون عىل املستطيل األخرض
، متضمنا أول حوارا خالد توحيدلألستاذ 

 .رياضيا بينه وبني األستاذ هيكل
  عضو رشف يف مركز دراسات الوحدة

 .العربية
 2012 :ينءصدر كتاب مبارك وزمانه ىف جز .

 .الرشوقدار 
 :مرحلة األهرام

 عرض عليه مجلس م1957/م1956 سنة 
 رئاسة مجلسها ورئاسة األهرامإدارة 

تحريرها معا، اعتذر يف املرة األوىل، وقبل 
ًيف املرة الثانية، وظل رئيسا لتحرير جريدة 

 سنة، وىف تلك الفرتة وصلت 17األهرام 
 أن تصبح واحدة من الصحف األهرام إىل

 .العرشة األوىل يف العامل
  ظهر أول مقال له يف جريدة األهرام تحت

 1957س  أغسط10عنوان برصاحة يوم 
 كان. ُبعنوان الرس الحقيقي يف مشكلة عامن

 

 بعنوان 1974ر  فرباي1 مقال له يوم آخر
 .والربيق.. الظالل

  رأس محمد حسنني هيكل مجلس إدارة
الجريدة واملؤسسة ( مؤسسة أخبار اليوم

 كذلك يف روز اليوسفومجلة ) الصحفية
 .مرحلة الستينات

  كام أنشأ هيكل مجموعة املراكز املتخصصة
 -  مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية: لألهرام

 مركز توثيق تاريخ - مركز الدراسات الصحفية 
 .رص املعارصم

  لإلرشاد القومى، وألن ًم عني وزيرا1970عام 
 وقد ربطت بينه -الرئيس جامل عبد النارص 

وبني هيكل صداقة نادرة يف التاريخ بني رجل 
يعرف متسكه مبهنة  -دولة وبني صحفى 

ًالصحافة، فإن املرسوم الذي عينه وزيرا 
لإلرشاد القومى نص يف نفس الوقت عىل 

ه الصحفى كرئيس لتحرير استمراره يف عمل
 .األهرام

باللغة (مؤلفات محمد حسنني هيكل 
  ) العربية

افية مرتبة هجائيا بعناوين قامئة ببليوجر(
  )الكتب

وعات رشكة املطب: بريوت.  آفاق الثامنينات-
  .1987 ،للتوزيع والنرش

  موعد مع الشمس أنظر   أحاديث ىف آسيا -
 ،دار الرشوق: القاهرة.  أحاديث ىف العاصفة-

1987.  
الرشكة العربية :  القاهرة. أزمة املثقفني- 

  .1961 ،املتحدة
دار العرص  :القاهرة.  االستعامر لعبته امللك-

  .ت.الحديث، د
اء وتقرير رجاء ودع  استئذان ىف االنرصاف؛-

  .2003 دار الرشوق؛ :القاهرة. ختامى
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:  القاهرة.)1( السالح والسياسة ؛73 أكتوبر -
حرب  (1973 مركز االهرام للرتجمة والنرش،

  )الثالثني سنة
اصدار ) 2(اسة السالح والسي ؛73 أكتوبر -

 .دار الرشوق:  القاهرة.جديد مبناسبة خاصة
سلسلة حرب الثالثني   (2004 ،_.1ط_

  2010_.2ط_  .،)ةسن
 . اإلمرباطورية األمريكية واإلغارة عىل العراق-

 ،2003_ .1ط_ .دار الرشوق :القاهرة
  .2009_.8ط

مركز االهرام  :القاهرة .)1 (1967  االنفجار-
سلسلة حرب  (- .1990 للرتجمة والنرش،

  )الثالثني سنة
 .دار الرشوق :القاهرة). 2 (1967 االنفجار -

سلسلة حب ( _.2010_ .2ط ،2004 1ط_
  )الثالثني سنة

 ، أخبار اليوم:القاهرة .إيران فوق بركان -
1951.  

 .ن باب مرص إىل القرن الواحد والعرشي-
  .1995 دار الرشوق،: القاهرة

ني  مقاال ملحمد حسن880 برصاحة؛ اكرث من -
بيت : القاهرة. هيكل عرب خمسة عقود

بالتعاون  العرب للتوثيق العرصى والنظم؛
 [كز االهرام لتكنولوجيا املعلوماتمع مر

 ]98 او 95ويندوز  C.Dاسطوانة مدمجة 
 1957من ينار ( مقال 700 برصاحة؛ اكرث من -

مجلدات من القطع  5( 1990ىل يونيو ا
  )الكبري

فهرس ) 1971- 1957 (ا عام15 برصاحة ىف -
كشاف تحليىل ملقاالت برصاحة املنشورة (

جزء نسخ محدودة غري 2 ىف االهرام،
.  اعداد محمد حمدى)استنسل(منشورة 

  1974 ، قسم املعلومات–االهرام : القاهرة
 
 
  

ئق معركة قصة ووثا ؛ بني الصحافة والسياسة-
: بريوت_  .1ط. غريبة ىف الحرب الخفية 

  .1984 دار املطبوعات للتوزيع والنرش،
ائق معركة  بني الصحافة والسياسة ؛قصة ووث-

اصدارة  ؛2ط. غريبة ىف الحرب الخفية
  .2003 دار الرشوق،: القاهرة_ .جديدة

  ]ت.د[:بريوت  . حديث املبادرة-
 مرص : ثورة يناير ومابعدها؛ هيكل يتكلم-

حوار مع يارس رزق / أمام لحظة حقيقية 
 13 حلقات 3نرش بجريدة األخبار عىل (
 جمعت ىف كتاب 2012 فرباير 15 و14و

أخبار اليوم : القاهرة) نرش مع تعقيبات
  .2012بالقطاع الثقاىف، 

مركز : القاهرة.  اجزاء4 ؛ حرب الثالثني سنة-
 ،ملفات السويس [االهرام للرتجمة والنرش

 االنفجار ؛1988 سنوات الغليان، ؛1986
 السالح 73 أكتوبر ؛1990 ،"1967"

 ]1993 ،والسياسة
دار :  القاهرة. اجزاء4  حرب الثالثني سنة؛-

سنوات الغليان؛  ملفات السويس؛ [الرشوق
 السالح 73أكتوبر  ؛"1967 "االنفجار

  ] والسياسة
: القاهرة.  أوهام القوة والنرص؛ حرب الخليج-

  .1992 ، للرتجمة والنرشمركز االهرام
رشكة املطبوعات : بريوت. حرب الحل وال-

  .1977 ،للتوزيع والنرش
 دار العرص الحديث :القاهرة . خبايا السويس-

  ]ت.د[
بداية ونهاية عرص قصة .  خريف الغضب-

رشكة املطبوعات للتوزيع : بريوت. السادات
  .1985 للنرش،

تداعيات (مكشوف ..  الخليج العرىب-
) ت نووية ىف شبه القارة الهنديةتفجريا

  .1998 دار الرشوق،: القاهرة
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 ، دار الرشوق:القاهرة.  الزلزال السوفيتى-
1990.  

كالم . (ابول الزمن االمريىك من نيويورك اىل ك-
لنرش العرىب املرصية ل: القاهرة) ىف السياسة

-.5ط ،2002- .1ط - . دار الرشوق،والدوىل
2010.  

رشكة : بريوت. ريخ زيارة جديدة للتا-
 _ .1985 ت للنرش والتوزيع،املطبوعا
 .2 ط،2003_  .1 طدار الرشوق،: القاهرة

_2010.  
 1952اذا كانت ثورة يوليو ؛ مل سقوط نظام-

 ،1ط_ .دار الرشوق: القاهرة _ .؟الزمة
  .2008_.3ط ؛2003

كز االهرام مر: القاهرة) 1( سنوات الغليان -
ة حرب سلسل( .1988للرتجمة والنرش، 

  )الثالثني سنة
 .دار الرشوق: القاهرة) 2(ان  سنوات الغلي-

سلسلة حرب ( .2010_.2 ط،2004_ .1ط_
اصدار جديدة ملناسبة (_  ).الثالثني سنة

  )     خاصة
كالم ىف  (2001-2000 عام من األزمات -

الرشكة املرصية للنرش : القاهرة) السياسة
  .2006 ،5ط_ .2001 - .1 طالعرىب والدوىل،

: القاهرة". السجل بالصور" عبد النارص -
  .1971مؤسسة االهرام،

 ،دار النهار للنرش: بريوت.  عبد النارص والعامل- 
 ] ترجم اىل النجليزية[. 1972

 عبد النارص واملثقفون والثقافة؛ حوار -
يوسف القعيد مع محمد حسنني هيكل 

) بعنوان محمد حسنني هيكل يتذكر(
 .2003دار الرشوق، : القاهرة

 
 
 
  

: القاهرة.  العرىب التائه؛ نهايات طريق-
ط _ .دوىلالرشكة املرصية للنرش العرىب وال

  .2003_  .4ط ،2002_ .1
دار : القاهرة.  جزء2.  العروش والجيوش-

 :الجزء االول. 2000، 1998 ،الرشوق
جر الرصاع ىف العروس والجيوش ؛ كذلك انف

قراءة ىف يوميات  (1998 -1948فلسطني 
؛  العروس والجيوش:الجزء الثاىن - .)حربال

 1998 - 1948ازمة العروس، صدمة الجيوش 
  )1948قراءة ىف يوميات حرب فلسطني (

 . النفسية التى تحكم الرشق االوسط العقد-
  .1985 ،الرشكة العربية  للطباعة: قاهرةال

، ماذا حدث  عند مفرتق الطرق، حرب اكتوبر-
رشكة : توماذا حدث بعدها؟ بريو.. فيها

  .1983 ،املطبوعات للتوزيع والنرش
 قصة السويس؛ أخر املعارك ىف عرص -

رشكة املطبوعات للتوزيع : بريوت. العاملقة
  .1983 والنرش،

وجهات نظر : ؛ كالم ىف السياسة قضايا ورجال-
. مع بدايات القرن الواحد والعرشين

الرشكة املرصية للنرش العرىب : القاهرة
  .2000 والدوىل،

ة رشك:  بريوت.لعبد النارص ملرص ال -
  .1982 ،املطبوعات للتوزيع والنرش

. دار الرشوق: القاهرة.  ملرص ال لعبد النارص-
  .2009_ .2؛ ط2003_ .1ط _

الدار :  ما الذى جرى ىف سوريا؟ القاهرة-
 ] ت.د [ القومية للطباعة والنرش،

مؤسسة : القاهرة.  محارض محادثات الوحدة-
  .االهرام

 2012دار الرشوق، :  القاهرة–ارك وزمانه  مب-
 ماذا 2 من املنصة إىل امليدان ج1ج: جزء2

  جرى ىف مرص ولها؟

محمد حسنني هيكل حسنني هيكلمحمد
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. ثورةل؛ قصة إيران واالـلـهافع آية  مد-
؛ 1982_  .1ط _ .دار الرشوق: القاهرة

  .2008_ .8ط
) ورقة حوار( القرن الواحد والعرشون  مرص-

  .1994دار الرشوق، : القاهرة
 3 ،وضات الرسية بني العرب وإرسائيلا املف-

 واالمرباطورية االسطورة :الجزء االول[اجزء 
 عواصف :الجزء الثاىنوالدولة اليهودية، 

 :الجزء الثالثالحرب وعواصف السالم، 
 ]ماقبلها وما بعدها..  اوسلو..سالم األوهام 

  .1996دار الرشوق ،: القاهرة
 ،رشوقدار ال: القاهرة.  املقاالت اليابانية-

1997.  
مركز االهرام : القاهرة.  ملفات السويس-

سلسلة حرب . (1986 للرتجمة والنرش،
  )الثالثني سنة

 :بريوت. احاديث آسيا:  موعد مع الشمس-
  .1973 دار املعارف،

 دار العرص الحديث،: القاهرة.  نحن وأمريكا-
1967.  

. قيق سياىس امام املدعى االشرتاىك وقائع تح-
 ،املطبوعات للتوزيع والنرشرشكة : بريوت
1983 .  

الدار القومية : القاهرة.  ياصاحب الجاللة-
  ] ت .د[للطباعة،  

  :مؤلفات هيكل باللغة اإلنجليزية
- Autumn of  Fury . London: 
Random House, 1983 

 ] لغة30ترجم اىل اكرث من .  خريف الغضب[
- Cutting the Lion’s Tail . London: 
Deutsch, 1986 

- Illusions of Triumph . 
London:Harper Collins Publisher 
Ltd ,1992  

 

- Nasser, The Cairo Documents . 
London : New English Library 
,1972 

- The Return of the Ayatollah. 
London: Andre Deutsch Ltd, ( 
1986) 

- The Road to Ramadan. London: 
Collins, 1975 

- Secret channels, the inside story of 
Arab - Israeli peace negotiations. 
London:Harper Collins 
Publisher,1997. 

- Sphinx&Commissar. London: 
Collins , First US Edition ,1978 

  :مقدمات كتب آلخرين
  كتب هيكل مقدمات للعديد من الكتب

 :منها
 .نعوم تشومسيك :ماذا يريد العم سام؟  .1
 ادوارد سعيد: أريحا سالم أمرييك -غزة  .2
أحمد بهاء من حملة مشاعل التقدم العريب  .3

 مجموعة من املؤلفني :الدين
فاروق : كريم ثابتملك النهاية مذكرات  .4

 كريم ثابت :كام عرفته
أحمد عزت عبد  :1919 عاما عىل ثورة 50 .5

 الكريم
 فيليب جالب :الرأي اآلخر يف كارثة الخليج .6
 عودةمحمد  :كرومر يف مرص .7

 فريدة الشوبايش :عبارة غزل .8
 :األساطري املؤسسة للسياسة اإلرسائيلية .9

 جارودي :روجيه
 امللك عبد -لرساة الليل هتف الصباح  .10

عبد العزيز  :العزيز دراسة وثائقية
 التويجري

توماس  وديفيد وايز :الحكومة الخفية .11
 جورج عزيز: تعريب :روس

 1968املؤمتر الصهيوين السابع والعرشون  .12
 : تركيب املؤمتر-تقارير:  الجزء األول-

   وآخرونصربي جريس: تعريب
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  نصوص1967 / 1966محارض الكنيست  .13
 :مختارة من محارض الكنيست السادس

  وآخرونصربي جريستعريب 
 املؤسسة -العسكرية الصهيونية  .14

 التطور - العسكرية اإلرسائيلية النشأة 
 طه محمد املجدوب :1967 - 1887

 وآخرون
ئيل يف الرشق بالسيف امريكا وإرسا .15

 ستيفن غرين :1986 - 1968األوسط 
تجربة العمل القومى حوار وشهادات  .16

 لطفى الخويل:  حوار مع-قومية 
 توفيق أبو بكر :وآخرون

اميل  :بني الصحافة والقانون قضايا وآراء .17
 بجاين

18. :grasping the NETTLE of PEACE 
- A Senior Palestinian Figure 
Speaks Out :KHALED AL- 

HASSAN 
 جميل عارف:أنا وبارونات الصحافة  .19
20. LAURA BUSTANI) A marriage 

out of time my life with and 
without EMILE BUSTANI( 

صفحات من النضال : ه أباظةوجي .21
  إمامالـلـهعبد  :الوطني

ات محطات يف حيايت الدبلوماسية ذكري .22
نديم  :يف السياسة والعالقات الدولية

 دمشقية
 :ينء مرسحية يف جز2015املحروسة  .23

 سعد الدين وهبة
 ممدوح نوفل :االنقالب .24
عبد  :رية والتطبيقاملعلومات بني النظ .25

 املجيد الرفاعي
 :يف ذكراها الخمسني حكومة عموم فلسطني .26

 ألزعرمحمد خالد ا
 :إرسائيل سالم أم نظام عنرصى؟ / فلسطني .27

 مروان بشارة
 زينب املييل :عرائس من الجزائر .28
 
 

 حوار نقدى عبد الوهاب املسريىيف عامل  .29
 مجموعة من املؤلفني :حضاري

محمد  : رواية لألجيالإدوارد سعيد .30
 شاهني

 عاشق يف محراب محمد عودةيف حرضة  .31
 مجموعة من املؤلفني :الوطن

 محمد حمدى: قاموس التواريخ .32
 :أحاديث هيكل التلفزيونية

  إعداد -مشاكل السالم يف الرشق األوسط 
برنامج وجوه  :وتقديم األستاذ عادل مالك

 وأحداث
 End of Empire - Egypt - 

Narrator : ROBIN ELLIS 
 NASSER : A Personal View by 

HEIKAL - executive producer : 
MOUSTAPHA AKKAD - 
HEIKAL was interviewed by : 

PATRICK SEALE 
 برنامج يا تلفزيون يا :حوار رمسيس 
 نجوى قاسمنبيل خورى وسعد محيو و 

برنامج الحارض  : يحاورونجامنة منورو
 واملستقبل

  مقابلة : برنامج :عامد الدين أديبحوار
 حلقة > 16< شخصية 

  عىل : برنامج :عامد الدين أديبحوار
 حلقات > 9< الهواء 

  حوار العمر : برنامج :جيزال خوريحوار
 حلقة > 2< 

  اللقاء : برنامج :مصطفي نارصحوار
 السيايس

 من قلب األزمة :برنامح :أحاديث سياسية 
 حلقات>  3< إىل قلب األمة 

  مع هيكل : برنامج :محمد كريشانحوار
 حلقة> 15<

  حصاد : برنامج :خديجة بن قنةحوار
2004  
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  امللفات : برنامج :فريوز زياينحوار
 الساخنة

 مع هيكل: برنامج :بة حياةتجر ( - 
الحارض السيايس 'حديث األستاذ عن 

ستقبل الرصاعات يف ورؤية اسرتاتيجية مل
: وىلحلقات، املجموعة األ> 10' <املنطقة

موعة حلقة، املج > 21' < عالمات'
حلقة، > 20' <أيام يوليو': الثانية

> 25' <والدة عسرية': املجموعة الثالثة
زمن الخطة ': حلقة، املجموعة الرابعة

: حلقة، املجموعة الخامسة> 30' <ألفا
حلقة، املجموعة > 30' <زمن الحرب'

 .'67طالسم ': السادسة
 اة حوارات مع مليس الحديدى بقنCBC 

 2013خالل عام " مرص إىل أين"
 :كتب حوارية مع هيكل

 هيكل اآلخر إبحار يف عقل وقلب محمد - 1
   مفيد فوزي :حسنني هيكل

مع محمد  برصاحة عن عبد النارص حوار - 2
  فؤاد مطر :حسنني هيكل

 حوارات حول األزمة مع محمد حسنني -  3
   سناء السعيد ومصطفى بكري :هيكل

 قصة السوفييت مع مرص؛ حوار مع - 4
 محمد عودة:محمد حسنني هيكل 

 سعد كامل وفيليب جالبو
 : هيكلكتب حول

هيكل أو امللف الرسي ، رياض الصيداوي -
، الطبعة األوىل، تونس للذاكرة العربية

، مدبويل، القاهرة  الطبعة الثانية– 1993
  2003 الطبعة الثالثة، بريوت – 2000

.  احمد حمروش زيارة جديدة لهيكل-
  .2005 مكتبة مدبوىل،: القاهرة

 يوسف بن العريب السباعي كتاب هيكل -
 األسطورة

  

 :قالوا عن هيكل
  وزير الدولة للشؤون  :أنتوين ناتنجقال

أنتوين الخارجية الربيطانية يف وزارة 
ضمن برنامج عن محمد حسنني ) إيدن

هيكل أخرجته هيئة االذاعة الربيطانية 
  ديسمرب14ووضعته عىل موجاتها يوم 

عندما ": صور شخصية" يف سلسلة 1978
كان قرب القمة كان الكل يهتمون مبا 

وعندما ابتعد عن القمة تحول ... يعرفه
 .اهتامم الكل إىل ما يفكر فيه

  اعتزل الكتابة املنتظمة والعمل الصحايف
يف الثالث والعرشين من سبتمرب عام 

وكان . د أن اتم عامه الثامننيم، بع2003
وجهات "وقتها يكتب بانتظام يف مجلة 

ومع ذلك  .ويرشف عىل تحريرها" نظر
فإنه ال يزال يساهم يف القاء الضوء 

 العرب تاريخ عىل بالتحليل والدراسة
املعارص الوثيق الصلة بالواقع الراهن 
 مستخدما منربا جديدا غري الصحف

والكتب وهو التلفزيون حيث يعرض 
 تجربة حياته يف برنامج اسبوعي بعنوان

 .قناة الجزيرة الفضائيةيف ) مع هيكل(
 عند نجيب محفوظساند الكاتب 

أوالد حارتنا وداوم عىل : مهاجمة روايته
بغض النظر عام  .نرش أجزائها بالجريدة

قيل ويقال عن هيكل سيظل أهم كاتب 
لقد قرأت  .يف تاريخ العرب املعارص

ادرى  معظم كتبه وسحرىن أسلوبه وال
من ياىت بكلامته، هيكل الكاتب السياىس 

 ممتع، الوحيد الذي يكتب بأسلوب أديب
دون االخالل باملوضوع، كأنك تقرأ رواية 
لكاتب عاملى ولكنها واقعية، يستخدم 
هيكل جمال رائعة تشد القارئ وتالمس 
مشاعره، إنه كاتب خبري بخفايا النفس 
البرشية، معلوماته دقيقة للغاية، 
 وأسلوبه بسيط سهل يسهل عىل أي

  

محمد حسنني هيكل محمد حسنني هيكل



 

 508

  

)الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

قارئ فهمه، ويتميز بأنه شاهد عيان 
 األحداث الكربى، أي أنه ومعارص لكل

يتكلم من قلب األحداث، إنه علم من 
أعالم هذه االمة، وكنز مثني، وكالمي ليس 
مبجاملة وال عن جهل، وقد قرأت كتابه 

 أكرث من ثالثني خريف الغضبالرائع 
مرة، وكتابه الذي يجب أن يقرأه كل 

االمرباطورية  العرب ليفهمو أمريكا
ويضيف  األمريكية واالغارة عىل العراق

عيل موفق الدقامسه نقال عن موقع 
 مرص يف نصف قرن -:إسالم اون الين

) طه اإلدرييس(يجسدها هيكل ويضيف 
أن هيكل اآلن يقود معركة إحيائية 
فكرية سياسية يف العامل العريب عرب 

وأن هيكل زمن أختزل يف .. الجزيرة
 ..رجل

 : هيكلعائلة
  متزوج بالسيدة هدايت علوي تيمور منذ

وهي حاصلة عىل ماجستري ، 1955 يناير
 :يف اآلثار اإلسالمية، وله منها ثالثة أوالد

 وهو طبيب أمراض عيل هيكلالدكتور 
، جامعة القاهرةباطنية وروماتيزم يف 

 .إيناس رأفتوهو متزوج بالدكتورة 
 وهو رئيس مجلس أحمد هيكلالدكتور 

إدارة رشكة القلعة لالستثامرات املالية، 
 .مي العريبوهو متزوج بالسيدة 

 وهو رئيس مجلس اإلدارة حسن هيكل
وعة املشارك والرئيس التنفيذي للمجم

 EFG- Hermes: هريميس- املالية 
:Egyptian Financial Group . وهو

 .رانيا الرشيفمتزوج بالسيدة 
 هدايت: له حتى اآلن سبعة أحفاد هم - 

 رشيد - منصور - نادية - تيمور -محمد 
 . عيل-

 
 

 اجتاحت عصابة إرهابية من االخوان -
املسلمني املنزل الريفى لألستاذ محمد 

وأرضمت ) برقاش(حسنني هيكل ىف قرية 
النار ىف املنزل واملكتبة مبحتوياتها الثمينة 

  14/8/2013تب والوثائق من الك
صـحفى بجريـدة الجمهوريـة (محمد حسـني 

  )مرصى
  15/8/1988 وفاته    -

ــاوى  ــني طنـط ــد حـس محـم
  )املشري(
 املشري محمد حسني طنطاوي - 

القائد العام  الحاكم العسكري،
للقوات املسلحة املرصية 

  .وزير الدفاع واإلنتاج الحريب
، ألرسة مرصية 1935 أكتوبر 31 ولد يف -

  .يةنوب
، ثم 1956 تخرج يف الكلية الحربية سنة -

 1967شارك يف حرب . كلية القيادة واألركان
 1973وحرب االستنزاف وحرب أكتوبر 

. حيث كان قائد وحده مقاتله بسالح املشاة
وبعد الحرب حصل عىل نوط الشجاعة 

 ملحقا 1975العسكري ثم عمل يف عام 
  عسكريا ملرص يف باكستان ثم يف أفغانستان

  :املناصب القيادية
 شغل طنطاوى مناصب قيادية عديدة يف -

القوات املسلحة املرصية قبل تكليف 
الرئيس السابق حسني مبارك له بتويل 
مسؤولية القيادة العامة للقوات املسلحة 

  .املرصية
 فمن بني املناصب التي توالها قائد الجيش -

، ثم قائد قوات حرس )1987(الثاين امليداين 
، ثم قائدا عاما للقوات )1988(ي الجمهور

  برتبة فريق1991املسلحة ووزيرا للدفاع يف 
   

محمد حسني طنطاوى محمد حسنني هيكل
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ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس السابق 
  .ًمبارك قرارا برتقيته إىل رتبة الفريق أول

 أصدر الرئيس السابق مبارك 1993 ويف سنة -
قرارا جمهوريا آخر برتقيته إىل رتبة املشري 

  الحريبووزيرا للدفاع واإلنتاج 
 كام أنه رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة -

  2011/فرباير /11يف مرص منذ 
  12/8/2012 إحالته للتقاعد -

  :وهذه هى املناصب
 رئيس هيئة العمليات، وفرقة املشاة. 
 امللحق العسكري يف باكستان. 
  1973 بحرب أكتوبر 16قائد الكتيبة. 
  قائد فرع التخطيط، قسم العمليات

 .ة للجيشامليداني
  رئيس فرع العمليات، قسم العمليات

 .امليدانية للجيش
 قائد لواء املشاة. 
  رئيس فرع العمليات، هيئة عمليات

 .القوات املسلحة
 قائد فرقة املشاة اآللية. 
  قائد فرع التخطيط والقوات املسلحة

 .والعمليات السلطة
 رئيس أركان الجيش الثاين امليداين. 
 اينقائد الجيش الثاين امليد. 
 قائد الحرس الجمهوري. 
 رئيس عمليات القوات املسلحة. 
  1991 مايو 20وزير الدفاع. 
  القائد العام للقوات املسلحة ووزير

 .1993أكتوبر 1الدفاع واإلنتاج الحريب 
  رئيس املجلس العسكري الذي يحكم

 . 2011 فرباير11مرص منذ 
  ًإحالته للتقاعد وتعيينه مستشارا للرئيس

 ومنحه قالدة 12/8/2012محمد مرىس 
 .النيل

 

  :املشاركات العسكرية
  1956شارك يف صد العدوان الثاليث. 
  1967حرب يونيو. 
  1972 وحتى 1967حرب االستنزاف من. 
  1973حرب أكتوبر. 
  1991حرب تحرير الكويت. 

 :األوسمة التي حصل عليها
بعد ( حصل عىل نوط الشجاعة العسكري -

ة الطويلة، وميدالية الخدم) حرب أكتوبر
وميدالية القدوة الحسنة من الطبقة األوىل، 

  .ونوط الخدمة املمتازة
  12/8/2012قالدة النيل  -

 وصـحفىأديـب شـاعر و(محمد حسني هيكـل 
  )مرصىوسياىس 

  20/8/1888 مولده    -
 ذو 12م املوافق 1888 أغسطس 20 ولد يف -

 هـ يف قرية كفر غنام يف 1305الحجة 
  .مدينة املنصورة، محافظة الدقهلية، مرص

 درس القانون يف مدرسة الحقوق الخديوية -
حصل . م1909بالقاهرة وتخرج منها يف عام 

عىل درجة الدكتوراه يف الحقوق من جامعة 
  م1912السوربون يف فرنسا سنة 

 10 ولدي رجوعه إىل مرص عمل يف املحاماة -
اتصل بأحمد . سنني، كام عمل بالصحافة

لطفي السيد وتأثر بأفكاره، والتزم 
بتوجيهاته، كام تأثر بالشيخ محمد عبده 

  وقاسم أمني وغريهم
 كان عضوا يف لجنة الثالثني التي وضعت - 

، أول دستور صدر يف مرص 1923دستور 
ملا . م1922 فرباير 28املستقلة وفقا لترصيح 

أنشأ حزب األحرار الدستوريني جريدة 
أسبوعية باسم السياسة األسبوعية عني هيكل 

 اختري وزيرا . 1926يف رئاسة تحريرها سنة 
  

محمد حسني هيكل محمد حسني طنطاوى
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للمعارف يف الوزارة التي شكلها محمد 
م، ولكن تلك الحكومة 1938محمود عام 

استقالت بعد مدة، إال أنه عاد وزيرا 
م يف وزارة 1940ثانية سنة للمعارف للمرة ال

م، ثم 1942حسني رسي، وظل بها حتى عام 
عاد وتوىل هذا املنصب مرة أخرى يف عام 

م، وأضيفت إليه وزارة الشؤون 1944
  م1945االجتامعية سنة 

م نائبا لرئيس حزب االحرار 1941 اختري سنة -
الدستوريني، ثم توىل رئاسة الحزب سنة 

 ألغيت ًم، وظلَّ رئيسا له حتى1943
. 1952 يوليو 23األحزاب بعد قيام ثورة 

م 1945توىل رئاسة مجلس الشيوخ سنة 
وظل ميارس رئاسة هذا املجلس الترشيعي 

م حيث أصدرت حكومة 1950حتى يونيو 
الوفد املراسيم الشهرية التي أدت إىل إخراج 
هيكل وكثري من أعضاء املعارضة من 
 املجلس نتيجة االستجوابات التي قدمت يف

املجلس وناقشت اتهامات وجهت لكريم 
  ثابت أحد مستشاري امللك فاروق

 توىل أيضا متثيل السعودية يف التوقيع عىل -
، م1945 عام جامعة الدول العربيةميثاق 

 أكرث األمم املتحدةكام رأس وفد مرص يف 
 .من مرة

  :مؤلفاته
  زينبرواية . 
  م1914، سهيلة يف الظلمةرواية .  
 سري حياة شخصيات مرصية وغربية ،

  . م1929
 1933، حياة محمد .  
 م1939، يف منزل الوحى .  
 1951، مذكرات يف السياسة املرصية / 

  . م1953
 الصديق أبو بكر . 
 

 م1945 / 1944، الفاروق عمر .  
 م1968، عثامن بن عفان .  
 ولدي .  
 يوميات باريس .  
 اإلمرباطورية اإلسالمية واألماكن املقدسة ،

 . م1964
  مجموعة (اإلميان واملعرفة والفلسفة

  )1964مقاالت، دار املعارف، 
 م1967، قصص سعودية قصرية .  
 يف أوقات الفراغ ،  
 الرشق الجديد .  
 )السياسة( صدور العدد األول من جريدة -

اليومية لبيان حال حزب االحرار الدستوريني 
واختري محمد حسني هيكل رئيسا لتحريرها   

31/10/1922 
 صدور جريدة السياسة اإلسبوعية برئاسة د -

  13/3/1926محمد حسني هيكل   
 عرض الفيلم املرصى عن قصة زينب ملحمد -

 كريم  حسني هيكل إخراج محمد
9/4/1930 

توقف جريدة السياسة األسبوعية التى أسسها  -
       13/3/1926 محمد حسني هيكل ىف. د

28/5/1949  
  8/12/1956 وفاته    -

سـياىس مرصى ووزيـر (محمد حلمى مـراد 
  )الرتبية والتعليم األسبق

  7/7/1919 مولده    -
  30/1/1998 وفاته    -

خـبـري مكتـبـات مرصى دوىل (محـمـد حـمـدى 
 العلمى املرصى ومـدير مكتبـة املجمعوعضو 

 إىل 1996من ديسـمرب ( سابقا القاهرة الكربى
تشــار التوثيــق االعالمــى  ومس)30/6/2011

  باليونسكو
  5/10/1934 مولده    -

محمد حمدى محمد حسني هيكل
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  )مطرب شعبى مرصى(محمد حواس 
  15/7/1981 وفاته    -

  )أديب جزائرى(محمد ديب 
 21/7/1920 مولده    -

  )مطرب مرصى(محمد رشدى  
  20/7/1928 مولده    -
  4/5/2005 وفاته    -

مفكـر اسـالمى وصـاحب (محمد رشيد رضـا 
  )مجلة املنار

  23/9/1865 مولده    -
   22/8/1935 وفاته    -

  )ممثل مرصى(محمد رضا 
   21/2/1995 وفاته    -

  )رئ قرآنمق(محمد رفعت 
 9/5/1882 مولده    -
 إفتتحت االذاعة املرصية بتالوة القرآن بصوته -

 31/5/1934 ىف
  9/5/1950 وفاته    -

اســتاذ ادب عــرىب (محمــد زىك العشــاموى 
  )مرصى

 30/8/1922 مولده    -
  8/5/2005 وفاته    -

  )اقتصاد مرصى دكتور(محمد زىك شافعى 
 8/1922/ 30 مولده     -
  7/8/1988  وفاته   -

  )صحفى مرصى(محمد زىك عبد القادر 
 1906/   / مولده      -
  7/3/1982 وفاته    -

  )مفكر اسالمى(محمد سعد جالل 
 13/6/1983)    ً عاما80عن ( وفاته  -
 
 
 
 
  

  محمد سعد الكتاتنى
  انظر  
  سعد الكتاتنى    

  )واىل مرصى(محمد سعيد 
 اغتيال عباس حلمى األول واىل مرص وتوىل -

  13/7/1854محمد سعيد باشا    
) ابن محمد عيل( بدء واليه محمد سعيد باشا -

  14/7/1854عىل مرص   
  24/7/1854 توىل سعيد باشا حكم مرص    -
 منح إمتياز قناة السويس إىل فرديناد ديلسبس -

 30/11/1854ىف عهد الخديوى سعيد   
 إستصدر ديليسبس من سعيد باشا الئحة -

الوطنيني ىف أشغال قناة إستخدام العامل 
   20/7/1856السويس   

ابن محمد ( إنتهاء والية محمد سعيد باشا -
 18/1/1863عىل مرص ) عىل

 18/1/1863 وفاته وتوىل إسامعيل الحكم    -
زعيم مرصى مـن زعـامء (محمد سلطان باشا 

  )الثورة العرابية
  19/8/1884 وفاته    -

 –كاتــب وأديــب مرصى (محمــد ســلاموى 
  )ني العام التحاد الكتاب واألدباءاألم

 26/5/1945 مولده    -
 جامعة القاهرة – ليسانس آداب انجليزى -

1966  
  1969 دبلوم مرسح شكسبري اكسفورد -
 ماجستري ىف االتصال الجامهريى من الجامعة -

  1975األمريكية بالقاهرة 
   له عدة مؤلفات مرسحية وقصصية-
   سابًقادو إب– رئيس تحرير مجلة األهرام -
 املتحدث باسم لجنة الخمسني إلعداد دستور -

2013  8/9/2013  

محمد سلاموى محمد حواس
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 وا ـم العــد سليــمحم
 مفكر اسالمى ومرشح(
  )ةـة الجمهوريـرئاسـ ل
 22/12/1942 مولده  -

  :الخربات
 محامون  َّمدير مكتب محمد سليم العوا ،

 .ومستشارون قانونيون
  األمني العام السابق لالتحاد العاملي

 .لامء املسلمنيلع
 جمعية مرص للثقافة والحوار رئيس. 
 الفريق العريب للحوار اإلسالمي عضو- 

 .املسيحي
 املنظمة املرصية  عضو مجلس أمناء

 2000-1994 لحقوق اإلنسان
 ق الزقازي أستاذ غري متفرغ بحقوق

1985-1994. 
 مستشار مكتب الرتبية العريب لدول 

  اململكة العربية-الرياض -الخليج
 .1985 - 1979ة السعودي

 اإلسالمي  الفقه  مشارك، ثم أستاذأستاذ
والقانون املقارن بقسم الدراسات 

امللك سعود  :ضجامعة الريا -اإلسالمية
 اململكة العربية - الرياض-)حاليا

 .1979 -1974السعودية 
 كلية عبد  - أستاذ مساعد للقانون املقارن

 - جامعة أحمد وبللو كانو -  بايروالـلـه
 .1972 نيجرييا

 مبدرسة  طالب بحث بقسم الدكتوراه
جامعة  - الدراسات الرشقية واإلفريقية

 .1972 - 1969ن لند
  
  
  
 

  محام بإدارة الفتوى والترشيع مبجلس
يف إعارة من هيئة قضايا  الكويتي الوزراء

 .1969 -1967الدولة املرصية 
  1966محام يف هيئة قضايا الدولة مبرص- 

1971. 
  1966 -1963وكيل النائب العام. 
  عضو من الخارج يف مجلس كلية دار

 .القاهرة العلوم بجامعة
  أستاذ زائر يف القانون املقارن لكلية

 بجامعة أم درمان الدراسات االجتامعية
 .1977 - 1976اإلسالمية بالسودان 

 تعديل القواننيعضو اللجنة الفنية ل 
مبا يتفق مع الرشيعة  السودانية
 .1980–1977اإلسالمية 

  ممتحن خارجي لدراسات برنامج
دارة العامة يف معهد اإل) القوانني :األنظمة

 ،1985 ،1983 ،1981ض أعوام بالريا
1986. 

 :من بعض نشاطاته العلمية
 إلعداد  لجامعة قطر قدم استشارات

 .1982مرشوع قانونها والئحتها التنفيذية 
  مناهج الدراسات قدم استشارات لتعديل

لجامعة محمد  اإلسالمية والعربية
باالشرتاك مع : 1985ب باملغر الخامس

 أحمد الهادي عبد الحليم األستاذ الدكتور
  جامعة عني شمس-األستاذ بكلية الرتبية

 يف مناقشة رسائل ) واشرتك :أرشف عىل
اإلسالمية  املاجستري والدكتوراه يف الرشيعة

والقانون املقارن والعلوم السياسية 
 واإلمام (امللك سعود :جامعات الرياضب

وعني  اإلسالمية، والقاهرة، محمد بن سعود
 .شمس

محمد سليم العوا سليم العوامحمد



  

 

 513

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  عضو املجلس التنفيذي للمعهد العاملي
حتى  :1980 لالقتصاد والبنوك اإلسالمية

 1985انتهاء عمل املعهد يف 
 اء جامعة الخليج العريبعضو مجلس أمن - 

 ضمن ثالث من الشخصيات :البحرين
العربية ذات الوزن الدويل يف مجال 

: يل طبًقا لقانون الجامعةالتعليم العا
1986-1989 

 عضو املجموعة القانونية االستشارية 
 1994–1985: ىلبنك فيصل املرص

 لدولية إلعادة النظر يف عضو اللجنة ا
 :1989-  1986 قوانني السودان اإلسالمية

لجنة من مثانية من العلامء ورجال 
 بعد -السودان القانون شكلتها حكومة

 - جعفر منريي إسقاط حكم الرئيس
للنظر يف القوانني اإلسالمية واقرتاح 

مع  ًتعديلها مبا يجعلها أكرث اتفاقا
الرشيعة اإلسالمية ومالءمة لواقع 

 السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إىل
الحكومة السودانية وتم اعتامد توصياتها 

 السودان بقرار الجمعية التأسيسية يف
 ء عضو الجمعية الدولية للعلام

املتحدة الواليات : االجتامعيني املسلمني
 األمريكية

 إعالن مكتب الرتبية العريب: كلف بإعداد 
صدر  :لدول الخليج ألخالق مهنة التعليم

 عن مؤمتر وزراء الرتبية بدول الخليج
1985. 

 مناهج : شارك يف إعداد وتحرير كتاب
 واإلسالمية املسترشقني يف الدراسات العربية

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة -
لدول  تب الرتبية العريبوالعلوم ومك

 .1985الخليج 
  شارك يف تحرير كتاب الرتبية العربية

مجلدات،  وهو مرجع يف ثالثة :واإلسالمية
 يجمع أصول الرتبية اإلسالمية ومفكريها - 

منه عن  ومدارسها، وصدر املجلد األول
 - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 لثالث عن الثاين وا ، واملجلدان1987تونس 
 

 

 ومكتب الرتبية  باألردن مجمع آل البيت
 .1988 العريب لدول الخليج بالرياض عام

 موسوعة الرشوق  شارك يف إعداد وتحرير
مستمرة  (1993القاهرة  :ميللفكر اإلسال

 )يف الصدور
 موسوعة سفري اإلسالمية  شارك يف تحرير

مستمرة يف  (1995القاهرة  :للناشئني
 )الصدور

 املوسوعة اإلسالمية  شارك يف تحرير
مستمرة يف ( 1994ل إستانبو :ةالرتكي
 )دورالص

  عضو مؤسس وعضو التنفيذية ملركز
 ةمالط: دراسات العامل اإلسالمي

 عضو هيئة تحرير مجلة املسلم املعارص. 
  عضو الفريق العريب للحوار اإلسالمي

حتى  1994 ،الرشق األوسط املسيحي يف
 .اآلن

 :بيةمؤلفاته العر
  ،يف النظام السيايس للدولة اإلسالمية

، الطبعة السابعة 1975الطبعة األوىل 
 .دار الرشوق ،1989

  يف أصول النظام الجنايئ اإلسالمي، الطبعة
دار  ،1983، الطبعة الثانية 1979 األوىل

 .مبرص املعارف
 ،دار عكاظ تفسري النصوص الجنائية ،

 .1981جدة 
 دار الرشوق 1987حوار : األقباط واإلسالم ،

1987. 
 الزهراء  ،حرب الخليج العبث باإلسالم يف

 .1990 لإلعالم العرىب
 األزمة السياسية والدستورية يف مرص: 

، الزهراء لإلعالم العريب 1990 - 1987
1991  
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  أزمة املؤسسة الدينية يف مرص، دار
 .1998، الرشوق

 نرص  .الحق يف التعبري، قراءة يف قضية د
 .1998، دار الرشوق، أبو زيد

  ،الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد
الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي، بريوت 

1998. 
 القاهرة، دار الوفاء ًفقيها، طارق البرشي ،

1999. 
 ،القاهرة، دار الوفاء اإلسالميون واملرأة ،

2000. 
  شخصيات ومواقف عربية ومرصية، دار

 .2004ت بريو املعرفة،
  النظام السيايس يف اإلسالم، سلسلة

برهان  حوارات لقرن جديد مع دكتور
 .2004ق دمش ، دار الفكر،غليون

  بني اآلباء واألبناء، تجارب واقعية، نهضة
 .2004مرص، القاهرة 

 ين والخلق، دار املعرفة، أرستنا بني الد
 .2008بريوت 

  دراسات يف قانون التحكيم، دار الكتب
   املحلة الكربى- مرص القاهرة -القانونية 
  )فنان تشكيىل مرصى(محمد سليمة 

  26/10/2004 وفاته    -
  )صحفى مرصى(محمد سيد أحمد 

  18/2/2006 عاما   78 وفاته    عن -
  )أديب مرصى(محمد سيد العريان 

  13/6/1964فاته     و-
 ـمـن) (ـشـيخ االزـهـر(محـمـد ـسـيد طنـطـاوى 

1996-2010(  
 28/10/1928 مولده    -
  27/3/1996 إختياره شيخا لألزهر    -
 8/3/2010 وفاته    -
 
 
 
 

اقتـصـادى مرصى راـئـد (محـمـد ـسـيد ياـسـني  
  )صناعة الزجاج

  25/2/1971 وفاته    -
  )سياىس تونىس(محمد شفيق 

رئيسا للوزراء ىف تونس    تعيني محمد شفيق -
17/8/1950  

 الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية -
  26/3/1952برئاسة محمد شفيق   

  )مؤرخ مرصى(محمد شفيق غربال 
  4/1/1894 مولده    -
  19/10/1961 وفاته    -

سـياىس لبنـاىن ورئـيس (محمد شمس الـدين 
  )املجلس الشيعى األعىل

  10/1/2001 وفاته    -
  )مفكر اسالمى(مد شوقى الفنجرى مح

  12/9/1926 مولده    -
 2010 /7/ وفاته      -

  )سياىس مرصى(محمد صربى ابوعلم 
  21/3/1893 مولده    -
  13/4/1947 وفاته    -

  )أديب ومؤرخ مرصى(محمد صربى الرسبوىن 
  9/7/1894 مولده    -
  18/1/1978 وفاته    -

  )صحفى مرصى(محمد صبيح 
  9/4/1983 وفاته    -

  )طيار مرصى(محمد صدقى 
 الطيار محمد صدقى يقود طائرته من برلني -

  26/1/1930) الطريان ىف مرصعيد (للقاهرة 

محمد صدقى محمد سليم العوا
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محمد طلعت حرب  
  )اقتصادى مرصى(

)25/ 11 /1867 - 13 
/8 /1941( 

  

 يعترب من أعالم  . مؤسس بنك مرص ورشكاته- 
االقتصاد يف العرص الحديث يف مرص فقام بتأسيس 
بنك مرص والتي ساهمت يف إنشاء العديد من 
الرشكات التي تحمل اسم مرص مثل رشكة مرص 
للغزل والنسيج ومرص للطريان ومرص للتامني 

  ومرص للسياحة واستديو مرص وغريها
  :نشأته

 مبنطقة 1867 نوفمرب 25 ولد طلعت حرب يف -
قرص الشوق يف حي الجاملية ويف رحاب 

ًوظفا مبصلحة مسجد الحسني، وكان والده م
السكك الحديدية الحكومية، وينتمي إىل 
عائلة حرب بناحية ميت أبو عيل من قرى 
منيا القمح مبحافظة الرشقية، كام كانت 
والدته تنتسب إىل عائلة صقر لقرية تابعة 

  ًملنيا القمح أيضا
 حفظ طلعت حرب القرآن يف طفولته ثم -

. التحق مبدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة
والتحق مبدرسة الحقوق الخديوية يف 

 وحصل عىل شهادة مدرسة 1885أغسطس 
  1889الحقوق يف 

 استقبل يف شبابه الباكر الثورة العرابية ضد -
الخديوي وضد اإلنجليز الذين احتلوا مرص يف 

، وقد ساعد هذا عىل تأجيج الحس 1882
الوطني داخل طلعت حرب مثل كل الشباب 

ًيشتغل مرتجام ل. املرصي يف ذلك الوقت
ـ وهي " بالدائرة السنية"بالقسم القضايئ 

الجهة التي كانت تدير األمالك الخديوية 
  الخاصة

ً ثم أصبح رئيسا إلدارة املحاسبات ثم مديرا -
 ملكتب املنازعات خلفا للزعيم الوطني محمد

 
 

 ثم تدرج يف السلك 1891 فريد وذلك يف عام 
  قضاياًالوظيفي حتى أصبح مديرا لقلم ال

ً انتقل ليعمل مديرا لرشكة كوم 1905 يف عام -
إمبو مبركزها الرئيس بالقاهرة كام أسندت له 
يف نفس الوقت إدارة الرشكة العقارية املرصية 
التي عمل عىل متصريها حتى أصبحت غالبية 

كانت هذه الرشكة . أسهمها يف يد املرصيني
بداية ثورة طلعت حرب لتمصري االقتصاد 

قدرة عىل مقاومة اإلنجليز، وقد ليمتلك ال
اتجه طلعت حرب إىل دراسة العلوم 
االقتصادية كام عكف عىل النهل من العلوم 
واآلداب فدرس اللغة الفرنسية وأتقنها 
وتواصل مع كافة التيارات العلمية والثقافية 

  وامتزج بالكثري من أقطابها
  :فكره االقتصادى

 قدم طلعت حرب رؤيته 1911 يف عام -
كرية واجتهاداته النظرية عن كيفية الف

إحداث ثورته الثقافية وذلك من خالل كتابه 
عالج مرص االقتصادي وإنشاء بنك "

 قدم طلعت حرب 1912يف عام ". للمرصيني
وذلك لتفنيد دعاوي " قناة السويس"كتابه 

إنجلرتا وفرنسا لتمديد عقد احتكار القناة 
 سنة التي 99 سنة أخرى بعد الـ 40ملدة 

 وقد نجحت حملة 1968نتهي يف عام ت
طلعت يف القضاء عىل هذا املخطط 

  االستعامري يف مهده
للفالحني ) بشكل واع( كان طلعت حرب مياال -

والغالبة ويدافع عنهم فعند تصفية الدائرة 
السنية سعى إىل بيع األرايض إىل الفالحني 

بعد أن أعلن طلعت حرب . الذين يزرعونها
إنشاء بنك للمرصيني عن فكرته يف رضورة 

 للنظر يف 1911انعقد املؤمتر الوطني عام 
مشكالت مرص االجتامعية وقرر املجتمعون 
 تنفيذ فكرة حرب يف إنشاء بنك مرص وقد 

  

محمد طلعت حرب محمد طلعت حرب
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تعطلت عملية إنشاء البنك بسبب الحرب 
  العاملية األوىل

 عندما انتهت الحرب دون أن تحصل مرص عىل -
 بقيادة 1919استقاللها السيايس انفجرت ثورة 

سعد زغلول وأثناء الثورة دعا طلعت حرب 
أبناء مرص إىل الكفاح ضد سيطرة األجانب 
االقتصادية عىل املقدرات املرصية وتعود 
فكرة إنشاء بنك مرص وينجح طلعت حرب يف 

 حيث تم االحتفال 1920إنشاء البنك عام 
 يف دار 1920 مايو 7بتأسيسه مساء الجمعة 

  املرصيةاألوبرا السلطانية 
 كان طلعت حرب شخصية شديدة الحيوية -

ًوالديناميكية ينهض مبكرا ويبدأ العمل يف 
السادسة صباحا ويصدر التعليامت إىل رجاله 

 15وظل يعمل ملدة خمس سنوات ملدة 
وقد استفاد . ساعة يوميا وبدون مقابل

ًطلعت حرب كثريا عندما ارتبط يف بداية 
ا سلطان مام حياته بعالقة وثيقة مع عمر باش

أكسبه الكثري من الخربات االقتصادية 
واإلدارية ويف اتصاله بالحركة الوطنية أيام 

  الخديوي عباس حلمي الثاىن
 كان ينظر إىل املال كخدمة عامة يساعد يف -

الحفاظ عىل الرثوة الوطنية وتصنيع البالد، 
وقد أكد ذلك يف خطبة افتتاح بنك مرص 

تجاريا حيث حيث ذهب إىل أنه ليس بنكا 
  إن مهمته األساسية هي إدخال التصنيع إىل 

مرص وتشجيع التجارة، وقبل أن ينشئ بنك 
مرص أنشأ مع صديقه فؤاد الحجازي محال 
للبقالة حتى يشجع املرصيني عىل التجارة 
ورغم أنتقادات املحيطني به إال أن التجربة 
نجحت وشجعت الكثريين عىل خوض مجال 

د ذلك عن املحل لبعض التجارة وقد تنازل بع
 املرصيني

 
  

  :املرشوعات التى قام بها مرتبة زمنيا
ساهم يف تأسيس النادي االهيل  :1907-

   جنيه100املرصي 
  جنيه80.000بنك مرص، رأس مال : 1920-
 5.000رشكة مرص للطباعة، رأس مال : 1922-

 جنيه
رشكة مرص لصناعة الورق، رأس مال : 1923-

  جنيه30.000
رشكة مرص لحلج القطن، رأس : 1923-

  جنيه30.000مال
استديو (رشكة مرص لصناعة السينام : 1925-

  جنيه15.000، رأس مال )مرص
الرشكة املرصية العقارية، رأس مال : 1926-

  جنيه116.000
 مليون 5بنك مرص الفرنيس رأس مال : 1926-

 جنيه
رشكة مرص للغزل والنسيج، رأس مال : 1927-

 جنيه300.000
رشكة مرص ملصايد االسامك، رأس مال : 1927-

  جنيه20.000
رشكة مرص لغزل الحرير، رأس مال : 1927-

 جنيه10.000
 45.000رشكة مرص للكتان، رأس مال : 1927-

 جنيه
بنك مرص سوريا، رأس مال مليون لرية : 1929-

 سوري
رشكة مرص للنقل والشحن، رأس مال : 1930-

 جنيه160.000
 رأسامل ات املرصية،رشكة املصنوع: 1932-

  جنيه5.000
 40.000 رشكة مرص للطريان، رأس مال: 1932-

 جنيه
 7.000 رشكة مرص للسياحة، رأس مال: 1934-

  جنيه
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 رشكة املرصيون للجلود والدباغة: 1934-
رشكة مرص للمناجم واملحاجر، رأس : 1935-

  جنيه40.000مال 
رشكة مرص لصناعة وتكرير البرتول، : 1937-

  جنيه30.000ال رأس م
بالتعاون مع (رشكة مرص للصباغة : 1938-

  جنيه250.000، رأس مال )برادفورد
رشكة مرص للمستحرضات الطبية : 1940-

   جنيه10.000والتجميل، رأس مال 
 قدم محمد طلعت حرب استقالته من بنك -

 14/9/1939مرص 
 1941/ 8 /13 وفاته    -

شـري سـياىس وم(محمد عبد الحليم أبو غزالة 
  )ووزير الدفاع املرصى األسبق مرصى

  6/9/2008عاما     78 وفاته عن -
  )أديب مرصى (الـلـهمحمد عبد الحليم عبد 

  30/6/1970ً عاما   57 وفاته عن -
سـياىس ) (باشـا( محمد عبد الخـالق حسـونه

مرصى واالمني العام السـابق لجامعـة الـدول 
  )العربية

  28/10/1898 مولده    -
  21/1/1990 وفاته    -

دكتـور مرصى (محمد عبد الرحمن الرشنـوىب 
  )أمني املجمع العلمى وأستاذ الرتبية

 26/2/1940 مولده    -
ــرحيم املـســلوب  ــد اـل مـطــرب (محـمــد عـب

  )وموسيقى مرصى
  1793/   / مولده     -
 13/7/1928 وفاته    -
 
 
 
 
 
  

سـياىس مرصى (محمد عبـد العزيـز الجنـدى 
  )ير العدلوالنائب العام األسبق ووز

  29/3/1928 مولده    -
سـياىس ) (املشـري( محمد عبد الغنى الجمىس

  )وقائد مرصى
  9/9/1921 مولده    -
 تعيينه وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات -

  26/12/1974املسلحة     
  7/6/2003 وفاته    -

  )أديب مرصى(محمد عبد الغنى حسن 
  19/8/1907 مولده    -
  22/1/1985 وفاته    -

دوىل عـامل بيئـة (محمد عبد الفتاح القصاص 
  )مرصى

  6/7/1921 مولده    -
  21/3/2012 وفاته    -

ـاتم ـادر ـح ـد الـق ـد عـب ـياىس مرصى ( محـم ـس
ووزير األعالم واحد الضباط االحرار ىف الثورة 

  )املرصية
  3/9/1918 مولده    -

  )صحفى مرصى(محمد عبد القادر حمزة 
  18/9/1963 وفاته    -

  )امري مغرىب(د الكريم الخطاىب محمد عب
ىف  ينترص عىل األسبان ىف معركة أنوال وينجح -

  1/7/1921 إقامة دولة جمهورية ىف الريف
 قيام ثورة عبدالكريم الخطاىب ىف املغرب ضد -

  19/9/1921االسبان  
  12/2/1947 فرنسا تطلق رساحه     -
  6/2/1963 وفاته    -

محمد عبد الكريم محمد طلعت حرب
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وسياىس استاذ جامعى (محمد عبد الاله 
  )مرصى

  14/7/1946 مولده    -
عامل مـن كبـار علـامء ( دراز الـلـهمحمد عبد 

  )األزهر
  6/1/1958 وفاته    -

  )مطرب مرصى(محمد عبد املطلب 
 21/8/1980 وفاته    -

  )عامل ذرة مرصى(محمد عبد املعبود الجبىل 
  13/6/1983 وفاته    -

مؤلف وزجال ) (ابو بثينة(محمد عبد املنعم 
  )ىمرص

  1/1/1905 مولده    -
  2/6/1989 وفاته    -

  )عامل استشعار عن بعد(محمد عبد الهادى 
  1/2/1996 وفاته    -

  )أستاذ جراحة(محمد عبد الوهاب 
  20/11/1892 مولده    -

ــد الوهـــاب  محمـــد عـب
موـســـــيقار وملـحـــــن (

  )ومطرب مرصى
)13/3/1901- 
4/5/1991(   

  13/3/1901 مولده    -
 لّقب مبوسيقار  .وسيقى العربية أحد أعالم امل-

ولد . األجيال، وارتبط اسمه باألناشيد الوطنية
يف حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، 
ّعمل كملحن ومؤلف موسيقى وكممثل 

  .سيناميئ
ً بدأ حياته الفنية مطربا بفرقة فوزي الجزايريل -

 .  م1917عام 
 
 
 
  

معهد  م قام بدراسة العود يف 1920 يف عام -
بدأ العمل يف اإلذاعة عام . املوسيقى العربية

  . 1933 م ويف السينام عام 1934
 ارتبط بأمري الشعراء أحمد شوقى ولحن أغان -

عديدة ألمري الشعراء، غنى معظمها بصوته 
ولحن كليوباترا والجندول من شعر عيل 

لحن للعديد من املغنيني . محمود طه وغريها
منهم أم كلثوم وليىل يف مرص والبالد العربية 

مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغرية 
وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وفريوز وطالل 

  مداح وأسمهان
  :ميالده

 يف 1901 مارس 13 ولد محمد عبد الوهاب يف -
حى باب الشعرية ألبوه الشيخ محمد أبو 

محافظة  عيىس والذي يرجع أصله إىل أبوكبري
 كمؤذن وقارئ يف الرشقية الذي كان يعمل

جامع سيدى الشعراىن بباب الشعرية وأمه 
فاطمة حجازى التي أنجبت ثالثة أوالد منهم 

  محمد وبنتني
ّ ألحق محمد عبد الوهاب بكتاب جامع سيدى - ُ

ًالشعراىن بناءا عىل رغبة والده الذي أراده أن 
يلتحق باألزهر ليخلفه بعد ذلك يف وظيفته 

بل أن يهمل وحفظ عدة أجزاء من القرآن ق
تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب حيث شغف 
باالستامع إىل شيوخ الغناء يف ذلك العرص مثل 
الشيخ سالمة حجازى وعبد الحي حلمي 
وصالح عبد الحي، وكان يذهب إىل املوالد 
واألفراح التي يغنى فيها هؤالء الشيوخ 
لالستامع لغنائهم وحفظ أغانيهم، ومل ترض 

عال فكانت تعاقبه عىل األرسة عن هذه األف
ذلك، بعدها قابل محمد عبد الوهاب األستاذ 
فوزي الجزايرىل صاحب فرقة مرسحية 
 بالحسني الذي وافق عىل عمله كمطرب يغنى

   

محمد عبد الوهاب محمد عبد الاله
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بني فصول املرسحيات التي تقدمها فرقته 
مقابل خمسة قروش كل ليلة، وغنى محمد 
عبد الوهاب أغاىن الشيخ سالمة حجازي 

حتى " محمد البغدادي "ًمتخفيا تحت اسم
التعرث عليه أرسته إال أن أرسته نجحت يف 
ًالعثور عليه وازدادت إرصارا عىل عودته 
لدراسته فام كان منه إال أن هرب مع سريك 
ُإىل دمنهور حتى يستطيع الغناء، وطرد من 
السريك بعد ذلك ببضعة أيام لرفضه القيام 
بأى عمل سوى الغناء فعاد إىل أرسته بعد 

ًط األصدقاء التي وافقت أخريا عىل غناءه توس
مع أحد الفرق وهي فرقة األستاذ عبد 

عىل مرسح برنتانيا ) املحامي(الرحمن رشدي 
 جنيهات يف الشهر، وكان يغنى نفس 3مقابل 

األغاىن للشيخ سالمة حجازى، وحدث أن 
حرض أحمد شوقي أحد عروض الفرقة ومبجرد 

 حكمدار ًسامعه لعبدالوهاب قام متوجها إىل
القاهرة اإلنجليزى آنذاك ليطالبه مبنع محمد 
عبد الوهاب من الغناء بسبب صغر سنه، 
ًونظرا لعدم وجود قانون مينع الغناء أخذ  ً
تعهد عىل الفرقة بعدم عمل عبد الوهاب 

  .معهم
 التحق عبد الوهاب بعد ذلك بنادى املوسيقى -

حيث ) ًمعهد املوسيقى العريب حاليا(الرشقي 
 العزف عىل العود عىل يد محمد تعلم

القصبجي وتعلم فن املوشحات وعمل يف 
نفس الوقت كمدرس لألناشيد مبدرسة 
الخازندار، ثم ترك كل ذلك للعمل بفرقة عىل 
ُالكسار كمنشد يف الكورال وبعدها فرقة 

، قام معها بجولة يف بالد 1921الريحاين عام 
الشام ورسعان ماتركها ليكمل دراسة 

 ويشارك يف الحفالت الغنائية، وأثناء املوسيقي
ُذلك قابل سيد درويش الذي أعجب بصوته 

 جنيه يف الشهر 15وعرض عليه العمل مقابل 
 يف فرقته الغنائية، وعمل يف روايتي الربوكة

 

وشهرزاد، وبالرغم من فشل فرقة سيد 
درويش إال أن عبد الوهاب مل يفارق سيد 

ائه ًدرويش بل ظل مالزما له يستمع لغن
  ويردد ألحانه حتى وفاة سيد درويش

  :محمد عبد الوهاب وأحمد شوقى
ُ أقيم حفل بأحد كازينوهات 1924 يف عام -

اإلسكندرية أحياه محمد عبد الوهاب وحرضه 
رجال الدولة والعديد من املشاهري منهم 
أحمد شوقي الذي طلب لقاء عبد الوهاب 
بعد انتهاء الحفل، ومل ينس عبد الوهاب 

ه به أحمد شوقي مبنعه من الغناء وهو مافعل
صغري وذكّر أحمد شوقي بذلك الذي أكد له 
ًأنه فعل ذلك خوفا عىل صحته وهو طفل، 
ومنذ تلك املقابلة تبناه أحمد شوقي، وتعترب 
السبع سنوات التي قضاها عبد الوهاب مع 
أحمد شوقي من أهم مراحل حياته حيث 

لروحي اعترب أحمد شوقي مثله األعىل واألب ا
له الذي علمه الكثري من األشياء فكان أحمد 
شوقي يتدخل يف تفاصيل حياة عبد الوهاب 
وعلمه طريقة الكالم وكيفية األكل والرشاب 
وأحرض له مدرس لتعليمه اللغة الفرنسية لغة 
الطبقات الراقية، وبدأ نجم محمد عبد 
الوهاب يبزغ حيث قدمه أحمد شوقي يف 

يذهب إليها وقدمه كافة الحفالت التي كان 
إىل رجال الصحافة مثل طه حسني وعباس 
محمود العقاد واملازىن وكذلك رجال السياسة 
مثل أحمد ماهر باشا وسعد زغلول ومحمود 
فهمي النقرايش، إال أن ذلك مل مينع اآلخرين 
من مهاجمته وخاصة من املطربني الذين 
تخوفوا من شهرته مثل منرية املهدية التي 

وبريت كليوباترا ومارك انطوان طردته من أ
كان العقاد (وكذلك هاجمه العقاد واملازين 

واملازىن قد أصدرا كتاب الديوان هاجام فيه 
 ميكن القول أن العالقة بني ). أحمد شوقي

  

محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
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عبد الوهاب وأحمد شوقي عالقة وثيقة 
ًذكرها عبد الوهاب كثريا يف أحاديثه وكان 

، ولحن يعرتف بفضل أحمد شوقي عليه دامئا
دمشق، النيل : له العديد من القصائد مثل

  نجاىش، مضناك جفاه مرقده
  :موقع عبد الوهاب يف املوسيقى العربية

 رغم أن عبد الوهاب قدم العديد من األلحان -
املوسيقية ذات الطابع العريب األصيل، مثل 
دعاء الرشق، وليايل الرشق، وعندما يأيت 

" بتغريب"بأنه يقوم ًاملساء، إالّ أنه اتهم دامئا 
املوسيقى العربية، وعىل الرغم من أن عبد 
الوهاب قدم العديد من اإليقاعات الغربية 
ّإىل املوسيقى، لكنه قدم ذلك يف إطار األشكال 
املعروفة يف األغنية العربية، طقطوقة، 

ّمثالً قدم إيقاع . ومونولوج غنايئ، والقصيدة
ام ، ك1941الفالس يف قصيدة الجندول عام 
) طقطوقة(ّقدم إيقاع الروك أند رول يف أغنية 

يا قلبي يا خايل التي غناها عبد الحليم حافظ 
  1957عام 

  :لقاء السحاب مع أم كلثوم
 ذكر عبد الوهاب أن أول لقاء جمعه بأم -

 كان مبنزل أحد األثرياء 1925كلثوم عام 
والد املوسيقار أبو بكر خريت ) محمود خريت(

ًر خريت حيث غنيا معا وجد املوسيقار عم
ألحان سيد " ّعىل قد الليل مايطول"دويتو 

غاير من "درويش بعد ذلك لحن لها أغنية 
، رفضت أم "الىل هوايك قبيل ولو كنت جاهلة

كلثوم أن تغنيها فغناها عبد الوهاب، ومن 
بداية الثالثينيات وحتى أواخر األربعينات 
كانت الصحف تلقب كالً من عبد الوهاب 

لثوم بالعدوين إال أنه جرت محاوالت وأم ك
 .للجمع بينهم

 كانت لطلعت حرب الذي  املحاولة األوىل- 
 أطلع عبد الوهاب وأم كلثوم برغبته يف 

 

جمعهام يف فيلم يتوىل استديو مرص إنتاجه 
ووافق الطرفان عىل القيام بالفيلم لكن حدث 
اختالف بينهام حول من يقوم بتلحني األغاىن 

 البطلني ونتيجة إرصار كل طرف املشرتكة بني
عىل موقفه تأجل املرشوع لتفشل محاولة 

 .طلعت حرب
 وهذه املحاولة غري موثوق بها  املحاولة الثانية-

ولكن يقال أن الذي قام بها الرئيس جامل 
عبد النارص حيث انتهز احتفاالت أعياد الثورة 
وعاتبهام عىل عدم قيامهام بأى عمل فني 

ئه بهام فوعداه بالعمل عىل مشرتك أثناء لقا
كأول عمل " أنت عمري"ذلك وجاءت أغنية 

مشرتك بينهام وقد يكون هذا الكالم غري 
صحيحا حيث معروف عن الحكام ومنهم 
الزعيم جامل عبد النارص أن أحدا منهم ال 
يتدخل يف قيام أى عمل فنى عىل أساس أنه 
حرية، وعىل العموم فقد حققت األغنية 

جعهام عىل املزيد من التعاون نجاحا ساحقا ش
عرش أغنيات من ) مطربة(لتغنى أم كلثوم 

ألحان عبد الوهاب خالل تسع سنوات فقط 
 :هي

 .1964 أحمد شفيق كامل - إنت عمري -    
 .1964 كامل الشناوي - عىل باب مرص -    
 .1965 أحمد رامي - إنت الحب -    
 .1965 أحمد شفيق كامل -  أمل حيايت -    
  .1966 عبد الوهاب محمد -كروىن  ف-    
 .1968 جورج جرداق - هذه ليلتى -    

 .1969 نزار قباين -  أصبح عندي اآلن بندقية -    
 .1970 مأمون الشناوي - ودارت األيام -    
 .1971 الهادي آدم - ً أغدا ألقاك -    
 .1973 أحمد شفيق كامل -  ليلة حب -    

  سحابُوأطلق عىل هذا التعاون اسم لقاء ال

د عبد الوهابمحم محمد عبد الوهاب
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  :ألحانه لغريه من املطربني
 كام قدم عبد الوهاب أغاين جميلة بصوته، -

ًكانت أغلب ألحانه لغريه ألحانا جميلة، ومن 
أشهر، وأجمل ما لحن لغريه، عىل سبيل املثال 

  :ال الحرص
لحن لعبد الحليم حافظ مجموعة من األغاين  -

" أيام وليايل"العاطفية مثل أغاين فيلم 
بنات ""، وأغاين فيلم )غنية توبةوأشهرها أ(

فوق "، و)وأشهرها أغنية أهواك"(اليوم
، "لست قلبي"، و"قوليل حاجة"، و"الشوك

فاتت "، و"يا خيل القلب"، و"الويل الويل"و
، هذا عدا عن "نبتدي منني الحكاية"، و"جنبنا

غناء عبد الحليم لقصيدتني غناهام عبد 
  ".ال تكذيب"، و"لست أدري"الوهاب هام 

كام لحن عبد الوهاب لعبد الحليم أغاين  -
غني يا "، "الـلـه يا بالدنا الـلـه"وطنية مثل 

، "يا حبايب بالسالمة"، "ذكريات"، "قلبي
، "طاير عىل جناح الحامم"، "املركبة عدت"

هذا عدا األناشيد التي اشرتك عبد الحليم يف 
الوطن "غناءها مع مجموعة الفنانني مثل 

  ".األكرب
ياليل "، "حريان يف دنيا الخيال"ليىل مراد لحن ل -

وكلها " (ياليل سكونك حنان"، "غيابك حريين
فيلم " (أروح ملني"، )من فيلم املايض املجهول

، "الشهيد"، "جواب حبيبي"، )شاطئ الغرام
أرق "، )وكالهام من فيلم الحياة الحب(

وكالهام من فيلم " (يا قلبي مالك"، "النسيم
، "عنرب"ة إىل أغاين فيلمي ، إضاف)يحيا الحب"
  غزل البنات"و

، "بريئة"، "حامل األسية" لحن لفايزة أحمد -
وهي من أشهر، وأجمل " (ست الحبايب"

، "الـلـهخاف "، "تهجرين بحكاية"، )أغانيها
راجع يل "، "برصاحة"، "ياغايل عليا"، "تراهني"

 ".وقدرت تهجر"، "من تاين
 
  

أما "، "بعديندلوقت أو " لحن لنجاة الصغرية -
القريب "، "شكل تاين"، "آه بحبه"، "غريبة

إال "، "آه لو تعرف"، "ع اليادي"، "منك بعيد
ماذا "، "دبنا يا حبايبنا"، "مرسال الهوى"، "إنت

ساكن "، "أيظن"، "متى ستعرف"، "أقول له
  ".اسألك الرحيال"، "ال تكذيب"، "قصادي

، "اسأل دموع عنيه"، "خد عنيه" لحن لوردة -
، "أنده عليك"، "يف يوم وليلة"، "لوال املالمة"
مرص "، "لبنان الحب"، "بعمري كله حبيتك"

  "الحبيبة
، "ع الضيعة" لحن لصباح عدة أغاين منها -

 ".إغراء"وأغاين فيلم 
، واشرتك "محالها عيشة الفالح" لحن ألسمهان -

 ".مجنون ليىل"معها يف غناء 
 ".بسبوسة"، و"أحبك" لحن لشادية -
، "سكن الليل"، "سهار بعد سهار"حن لفريوز  ل-

 ".مر يب يا واعدا"
 ".عندك بحرية يا ريس" لحن لوديع الصايف -
، إليك ياهاجر "ماذا أقول"لحن لطالل مداح  -

  دايئ 
  :زوجاته

  . تزوج محمد عبد الوهاب ثالث مرات-
 األوىل يف بداية مشواره الفنى وهي سيدة -

همت يف إنتاج ُتكربه بربع قرن يقال أنها أس
أول فيلم له هو الوردة البيضاء وتم الطالق 

  .بعدها بعرش سنوات
 تزوج محمد عبد الوهاب 1944 يف عام -

وأنجبت له خمسة " إقبال"بزوجته الثانية 
أبناء هم أحمد ومحمد وعصمت وعفت 
ًوعائشة، واستمر زواجهم سبعة عرش عاما 

  .1957وتم الطالق يف عام 
  واألخري من نهلة القدىس كان زواجه الثالث -

محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
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 : أعامله السينامئية-
قام عبد الوهاب بتمثيل سبعة أفالم امتدت 
خالل فرتة الثالثينيات واالربعينيات وهي 

 :كالتاىل
 1933ء الوردة البيضا. 
 1935ب دموع الح. 
 1937ب يحيا الح. 
 1939د يوم سعي. 
 1942ب ممنوع الح. 
 1944ب رصاصة يف القل. 
 1946ا لست مالك. 
 1949ت غزل البنا. 

 :ه الفنيةمن أعامل
 لحن مشهدا من مرسحية أحمد شوقي 

 .مجنون ليىل
 ك قصائد النهر الخالد، كيلوبرتا والكرن

 .والجندول 
 1969 إىل سنة نشيد اململكة الليبية 

  :أوسمة وجوائز ونياشني
 .1971زة التقديرية يف الفنون  جائ-
 الدكتوراه الفخرية من أكادميية الفنون -

1975. 
 . رتبة اللواء الرشفية من الجيش-
 . نيشان النيل من الطبقة الخامسة-
 ".كوماندوز" وسام األرز اللبناىن من مرتبة -
 . امليدالية الذهبية من مهرجان موسكو-
 وسام االستحقاق من الرئيس جامل عبد -

 .لنارصا
 .1970. وسام االستقالل-
 .1974 وسام االستحقاق السورى -
 . القالدة األوىل من األردن-
من جمعية املؤلفني " فنان عاملى"لقب  - 

 .1983 يف باريس وامللحنني
 .1970 قالدة الكوكب األردنية -
 . الوشاح األول من الرئيس بورقيبة-
 
 

 .1984 الوسام األكرب العامىن -
 .كفاءة املغرىب وسام ال-
 . وسام االستقالل الليبى-
 . لقب فنان الشعب-
 امليدالية الذهبية للرواد األوائل يف السينام -

 .املرصية
 . امليدالية الذهبية يف العيد الذهبى لإلذاعة-
 . امليدالية الفضية يف العيد الفىض للتليفزيون-
 . ميدالية طلعت حرب-
 . جائزة الجدارة-
ة ذهبية من معرض تولوز  دبلوم وميدالي-

 .1962الفنى بفرنسا 
 .1978 فرباير 2 اإلسطوانة البالتينية -
 5 وُشيعت جنازته يف 1991 مايو 3 توىف يف -

  .مايو يف جنازة عسكرية
   )مفكر اسالمى(محمد عبده 

 برئاسة) يوميه( صدور جريدة الوقائع املرصية - 
  8/10/1880 عبده تحرير الشيخ محمد

ا بالقاهرة لبحث خيانات  يرأس إجتامع-
ضمن احداث الثورة (الخديوى توفيق 

  29/7/1882)  العرابية
بباريس " العروة الوثقى"ريدة  أنشا ج- 

13/3/1884  
  11/7/1905) هـ1323األوىل   جامدى8( وفاته - 

موسيقى مرصى وعـازف (محمد عبده صالح 
  )قانون

  30/6/1970 وفاته    -
  )مطرب مرصى(محمد عثامن 

  19/12/1900     وفاته-
كاتـب مرصى وأحـد (محمد عطيـه االبـراىش 

  )رواد الرتبية واللغة العربية
  1/4/1897 مولده    -

محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
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  )كاتب ساخر مرصى(محمد عفيفى 
  25/2/1922 مولده    -
  6/12/1981 وفاته    -

  )واىل مرصى(محمد عىل 
 صفر 17( عني محمد عىل باشا واليا عىل مرص -

  17/5/1805)     هـ1220
  9/7/1805 توىل محمد عىل حكم مرص     -
 توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل وفريزر -

ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجليز عن مرص   
12/8/1807  

ثم ( محمد عىل ينفى عمر مكرم إىل دمياط -
  9/8/1809) طنطا

 مذبحة املامليك بالقلعة بأمر من محمد عىل   -
1/3/1811  

مة نحو اإلستقالل  أتخذ محمد عىل خطوة مه-
املاىل عن تركيا حيث أصدر أمر بعدم قبول 

  30/8/1832عملتها ىف التعامل مبرص     
 توقيع إتفاقية كوتاهية بني محمد عىل وتركيا -

وفيه يتخىل السلطان محمد عىل عن سوريا (
مع تثبيت حكمه عىل مرص وكريت والجزيرة 
مقابل جالء الجيش املرصي من بالد 

  8/4/1833)   األناضول
 الجيش املرصى يحتل مدينة أزمري، فيستنجد -

 13السلطان بروسيا التى ترسل أسطولها و
ألف جندي، وتوقع الدولتان معاهدة تحالف 
تؤدى إىل تدخل إنجلرتا وفرنسا للتوفيق بني 

  28/2/1833تركيا ومحمد عىل    
 عقد إتفاق إنجليزى ترىك بخصوص حرية -

ىض اإلمرباطورية التجارة الربيطانية ىف أرا
العثامنية، ويهدف اإلتفاق إىل مواجهة إحتكار 
محمد عىل للتجارة ىف األراىض الخاضعة له 

والذى سبب رضارا كبريا للمصالح الربيطانية    
16/8/1938 

 
  

 يوافق محمد عىل عىل إلغاء احتكار القطن -
 16/8/1838تنفيذآ لالتفاق اإلنجليزى الرتىك ىف 

1/10/1838  
محمد عىل حجر األساس للقناطر  وضع -

  9/4/1847الخريية 
 انتهاء والية محمد عىل باشا عىل مرص وتوىل -

  1/9/1848ابراهيم الحكم    
  2/8/1849) 1848/1805واىل مرص  ( وفاته- 
 مصادرة اموال وممتلكات ارسة محمد عىل ىف -

  8/11/1953مرص 
  )سياىس وكاتب اسالمى( محمد عىل علوبه

  25/3/1956 وفاته    -
قائد مرصى وقائد الـدفاع (محمد عىل فهمى 

  )الجوى املرصى
  11/10/1920 مولده    -
  12/9/1999 وفاته    -

مالكم امريىك مسلم وبطل (محمد عىل كالى 
  )العامل للوزن الثقيل عدة مرات

  17/1/1954 مولده    -
  )مفكر اسالمى(محمد عامرة 

  8/12/1931 مولده    -
  )جامعى مرصىاستاد (محمد عناىن 

  4/1/1939 مولده    -
  )صحفى مرصى(محمد عوده 

  18/10/2006 عاما      86 وفاته    عن -
  )ممثل كوميدى مرصى(محمد عوض 

  12/6/1932 مولده    -
  27/2/1997 وفاته    -

محمد عوض محمد عفيفى
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  )عامل جغرافيا مرصى(محمد عوض محمد 
  4/4/1895 مولده    -
  9/1/1979 وفاته    -

  )رب مرصىمط(محمد عيىس إمام 
  2/7/1918 مولده    -

  )عامل ومفكر إسالمى مرصى(محمد الغزاىل 
  22/9/1917 مولده    -
  9/3/1996 وفاته    -

دكتـور مرصى ومؤسـس مركـز (محمد غنـيم 
  )الكىل التاسع بجامعة املنصورة

  17/3/1936 مولده    -
  )أديب مرصى(محمد غنيمى هالل 

  18/3/1916 مولده    -
  28/7/1968 وفاته    -

  )رائد إذاعى مرصى( محمد فتحى 
  27/1/1910 مولده    -
  2/12/1986 وفاته    -

  )استاذ فلسفة مرصى(محمد فتحى الشنيطى 
  12/5/1992 وفاته    -

اسـتاذ  ()دكتـور (محمد فتحـى عبـد الهـادى
  )وخبري مكتبات ومعلومات مرصى

  1943/    / مولده      -
ة من  رئيس قسم املكتبات بجامعة القاهر-

  1990اىل 1986
   1998 وكيل كلية اآلداب -

  )زعيم مرصى(محمد فريد 
 20/1/1868 مولده    -
 
 
 
 
 
 

 وصل الزعيم محمد فريد إىل اآلستانة بعد هروبه - 
من مرص حيث إستقبله الشيخ عبدالعزيز جاويش 

  31/3/1912والطلبة املرصيون    
  15/11/1919 وفاته    -

  ) مرصىأديب(محمد فريد أبو حديد 
  1/7/1893 مولده    -
  18/5/1967 عاما     74 وفاته عن -

  )صحفى وكاتب مرصى(محمد فريد وجدى 
  1878/   / مولده       -
 صدور العدد األول من صحيفة الدستور اليومية -

يراس تحريرها محمد التابعة للحزب الوطنى و
  16/11/1907فريد وجدى   

  6/2/1954 وفاته    -
أديـب وصـحفى (د اللطيـف محمد فهمى عب

  )مرصى
  2/1/1984 وفاته    -

مؤسـس جمعيـة (محمد فهمى عبـد املجيـد 
  )املجيد والد عصمت عبد) (املواساة املرصية

  7/9/1890 مولده    -
سياىس مرصى ووزير ) (الفريق( محمد فوزى

  )الحربية
 حرض عبد النارص الجلسة املغلقة للمؤمتر -

محمد القومى وتحدث فيها الفريق أول 
فوزى عن الوضع السياىس ومحمود رياض عن 

 28/3/1969املوقف السياىس    
  16/2/2000 عاما      85 وفاته    عن -

  )ممثل ومطرب مرصى(محمد فوزى 
  28/8/1918 مولده    -
  20/10/1966 وفاته    -

محمد فوزى محمد عوض محمد
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  محمد القصاص
  انظر  
  محمد عبد الفتاح القصاص    

  )مطرب مرصى(محمد قنديل 
 21/3/1929  مولده   -
  8/6/2004 وفاته    -

  )كاتب مرصى(محمد كامل حسن 
  15/3/1915 مولده    -
  5/4/1979 وفاته    -

أديـب وطبيـب مرصى (محمد كامـل حسـني 
  ) 1954ومؤلف قرية ظاملة 

  20/3/1901 مولده    -
  26/3/1977 وفاته    -

  )زعيم مرصى(محمد كريم 
  لحملة الفرنسية عىل مرص تقبض عىل محمد-

 كريم، وتعتقله ىف سفينة القيادة أوربت
20/7/1798  

 الحملة الفرنسية عىل مرص تفرض رضائب -
باهظة عىل تجار األسكندرية وغرامة كبرية 

  30/7/1798 عىل محمد كريم
  6/9/1798 اعدامه عىل يد الفرنسيني     -

  )مخرج مرصى(محمد كريم 
  8/12/1896 مولده    -
د  زينب ملحم عرض الفيلم املرصى عن قصة-

  9/4/1930حسني هيكل إخراج محمد كريم   
ملحمد عبد ) رصاصة ىف القلب( عرض فيلم -

الوهاب عن قصة لتوفيق الحكيم إخراج 
  24/3/1944محمد كريم  

 27/5/1972 وفاته    -
 
 
 
 
 
  

ـامعيل ـامل اـس ـد ـك ـامرى ( محـم ـدس مـع مهـن
عهد اليه امللك فهد باجراء توسعات ( )مرصى

  )يفنيىف الحرمني الرش
  15/9/1908 مولده    -
  2/8/2008 وفاته    -

ــامل املرصى  ــد ـك ــنطح(محـم ــان ) (رشـف فـن
  )كوميدى مرصى

  4/5/1970 وفاته    -
  )وكيل محمد عىل(محمد الظوغىل 

  19/4/1826 وفاته    -
  )أديب وقانوىن مرصى(  محمد لطفى جمعة

  18/1/1886 مولده    -
  15/6/1953 وفاته    -

عميد كلية العلوم ( لخالقمحمد لطفى عبد ا
  )بجامعة القاهرة االسبق

  3/2/1972 مولده    -
  )مذيع رياىض مرصى(محمد لطيف 

  23/10/1909 مولده    -
ـوىل الشــعراوى  ـد مـت ـة اســالمى (محـم داعـي

  )مرصى
  15/4/1911 مولده    -
  17/6/1998 وفاته    -

  )شيخ االزهر(محمد محمد الفحام 
  30/8/1980 وفاته    -

رئـيس جامعـة عـني (حمد الهاشـمى محمد م
  )شمس

  1/12/1928 مولده    -
  )سياىس مرصى(محمد محمود 

 محمد محمود يؤلف وزارته األوىل ىف مرص -
  25/6/1928 بعد إقالة وزراء النحاس

محمد محمود محمد القصاص
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نقل املعتقلني سعد ( ىف مرص 19 بدء ثورة -
, وإسامعيل صدقى, محمد محمود, زعلول

م باخرة إىل وحمد الباسل إىل بورسعيد وأقلته
مالطة إندالع املظاهرات ىف جميع أنحاء مرص     

9/3/1919  
 1941 / 2 / 1 وفاته    -

ـوهرى  ـود الـج ـد محـم ـة (محـم ـيس جامـع رـئ
  )حلوان

  18/11/1939 مولده    -
  )أديب وسياىس مينى(محمد محمود الزبريى 

  30/4/1965 إغتياله    -
  )عامل  جغراىف مرصى(محمد محمود الصياد 

  27/11/1982     وفاته-
اذاعـى ) (بابـا شـارو(محمد محمـود شـعبان 

  )مرصى
  12/5/1914 مولده    -
  9/1/1999 وفاته    -

ـادر  ـد الـق ـود عـب ـد محـم ـاء (محـم ـامل كيمـي ـع
  )مرصى

  25/6/1989 وفاته    -
الـرئيس الخـامس لجمهوريـة (محمد مـرىس 

  )مرص العربية
 العياط وشهرته محمد محمد مرىس عيىس -

، الرئيس الخامس )1951س  أغسط20(مرىس 
 25لجمهورية مرص العربية واألول بعد ثورة 

. يناير ويعترب أول رئيس مدىن منتخب للبالد
، وقد توىل 2012 يونيو 24تم إعالن فوزه ىف 

 يونيو 30ًمنصب رئيس الجمهورية رسميا ىف 
 . بعد أداء اليمني الجمهورى2012

 
 
 

زب أستاذ دكتور مهندس والرئيس السابق لح -
الحرية والعدالة وعضو سابق مبكتب إرشاد 
جامعة اإلخوان املسلمني وأحد القيادات 

ونائب سابق مبجلس . السياسية بالجامعة
وعمل . 2005 – 2000الشعب املرصى دورة 

ًرئيسا لقسم علم املواد بكلية الهندسة جامعة 
الزقازيق، كام قام بالتدريس بعدة جامعات 

  .بكاليفورنيا
  :هحياته وأرست

 ىف 1951 أغسطس 20ولد محمد مرىس ىف  -
. قرية العدوة، مركز ههيا مبحافظة الرشقية

نشأ ىف قريته وسط عائلة مرصية بسيطة ألب 
فالح وأم ربة منزل وهو األبن األكرب لهام 
وهام متوفيان اآلن وله من األشقاء أختان 
وثالثة من اإلخوة، تفوق عرب مرحلة التعليم 

رشقية، انتقل للقاهرة ىف مدارس محافظة ال
ًللدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم 

ًمجندا ) 1976 – 1975(بالجيش املرصى 
. بسالح الحرب الكياموية بالفرقة الثانية مشاة

 30تزوج مرىس من السيدة نجالء محمود ىف 
 ورزق منها بخمسة من األوالد 1978نوفمرب 

 الـلـهأحمد وشيامء وأسامة وعمر وعبد : هم
  . ثالثة أحفاد من نجلته شيامءوله

أكرب أوالده هو الدكتور أحمد مرىس، يعمل 
ًطبيبا ىف السعودية منذ عامني بقسم املسالك 
البولية والجراحة العامة ىف مستشفى املانع 

وشيامء هى البنت الوحيدة . األهىل ىف اإلحساء
للدكتور مرىس حاصلة عىل بكالوريوس العلوم 

زوجة بالدكتور عبد من جامعة الزقازيق، ومت
الرحمن فهمى، األستاذ بكلية طب جامعة 

عىل :  من األوالد، هم3الزقازيق، ولديها 
  .وعائشة ومحمود

أما أسامة، النجل الثالث للرئيس مرىس، فهو 
 يحمل ليسانس حقوق، ويزاول مهنة املحاماة 

  

محمد مرىس محمد محمود
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ونجله الرابع هو عمر، الطالب . عرب مكتبه
 الـلـهأما عبد . جارةبالسنة األخرية ىف كلية الت

نجله الخامس واألخري، فهو طالب ىف الثانوية 
  .العامة

  :الدراسة والوظائف
حصل عىل بكالوريوس الهندسة جامعة  -

 بتقدير امتياز مع مرتبة 1975القاهرة 
الرشف، وبعدها ماجستري ىف هندسة الفلزات 

 كام حصل عىل منحة 1978جامعة القاهرة 
وجر من جامعة دراسية من بروفيسور كر

جنوب كليفورنيا لتفوقه الدراىس، وعىل 
دكتوراه ىف الهندسة من جامعة جنوب 

  .1982كاليفورنيا 
ًعمل معيدا ومدرسا بكلية الهندسة جامعة  - ً

ومدرس مساعد بجامعة جنوب  القاهرة،
كليفورنيا وأستاذ مساعد ىف جامعة كليفورنيا، 
نورث ردج ىف الواليات املتحدة بني عامى 

 وأستاذ ورئيس قسم هندسة 1985 – 1982
املواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق من عام 

  .2010 وحتى عام 1985
كام قام بالتدريس ىف جامعة جنوب كاليفورنيا  -

وجامعة كليفورنيا، نورث ردج وجامعة 
كاليفورنيا، لوس أنجلوس وجامعة القاهرة 
وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح ىف طرابلس 

معالجة "يبيا، له عرشات األبحاث ىف ىف ل
ً، وانتخب عضوا بنادى هيئة "أسطح املعادن

ًأيضا عمل مع . التدريس بجامعة الزقازيق
الحكومة األمريكية ورشكة ناسا للفضاء 
الخارجى وذلك لخربته ىف التعدين والفلزات 
وقام بعمل تجارب واخرتاعات لنوع من 

جة املعادن يتحمل السخونة الشديدة النات
عن الرسعة العالية للصواريخ العابرة للفضاء 

 .الكوىن
 
  

  :العمل السياىس
 1977ًانتمى لإلخوان املسلمني فكرا عام 

ً وعمل عضوا 1979ًوتنظيميا أواخر عام 
بالقسم السياىس بالجامعة منذ نشأته عام 

ترشح النتخابات مجلس الشعب . 1992
 نجح فيها وانتخب 2000، وانتخابات 1995
 مبجلس الشعب املرصى عن جامعة ًعضوا

اإلخوان وشغل موقع املتحدث الرسمى باسم 
الكتلة الربملانية لإلخوان، وىف انتخابات مجلس 

 حصل عىل أعىل األصوات 2005الشعب 
وبفارق كبري عن أقرب منافسيه ولكن تم 
. إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فو منافسه

 مع شارك ىف تأسيس الجبهة الوطنية للتغيري
؛ كام شارك ىف 2004عزيز صدقى عام . د

تأسيس التحالف الدميقراطى من أجل مرص 
ً حزبا وتيارا سياسيا 40والذى ضم  ً ً2011 ،

 أبريل 30انتخبه مجلس شورى اإلخوان ىف 
ً رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذى 2011

أنشأته الجامعة بجانب انتخاب عصام 
ًتنى أمينا ًالعريان نائبا له ومحمد سعد الكتا

  .ًعاما للحزب
  :تعرضه للتضييق

اعتقل عدة مرات، قىض سبعة أشهر ىف  - 
 مايو 18السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 

 من أمام محكمة شامل القاهرة 2006
ومجمع محاكم الجالء بوسط القاهرة، أثناء 
ّمشاركته ىف مظاهرات شعبية تندد بتحويل  ِ

ام اثنني من القضاة إىل لجنة الصالحية وه
املستشاران محمود مىك وهشام البسطاويىس 
بسبب موقفهام من تزوير انتخابات مجلس 

 من اإلخوان 500 واعتقل معه 2005الشعب 
 ديسمرب 10املسلمني وقد أفرج عنه يوم 

، كام اعتقل ىف سجن وادى النطرون 2006
  2011 يناير 28صباح يوم جمعة الغضب 

  

محمد مرىس  محمد مرىس
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ات  من قياد34 يناير مع 25أثناء ثورة 
اإلخوان عىل مستوى املحافظات ملنعهم من 

  .املشاركة ىف جمعة الغضب
  :ترشحه للرئاسة

بعد أن دفع حزب الحرية والعدالة باالتفاق  -
مع جامعة اإلخوان املسلمون بخريت الشاطر 

، قرر 2012ًمرشحا النتخابات الرئاسة املرصية 
ً الدفع مبرىس مرشحا 2012 إبريل 7الحزب ىف 

ً للشاطر كإجراء احرتازى خوفا من ًاحتياطيا
احتاملية وجود معوقات قانونية متنع ترشح 

وقررت لجنة االنتخابات الرئاسية . الشاطر
بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحني 

ومن ثم قررت جامعة .  أبريل17آخرين ىف 
اإلخوان املسلمني وجناحها السياىس املتمثل ىف 

مد مرىس، حزب الحرية والعدالة، الدفع مبح
. ًالذى قبلت اللجنة أوراقه، مرشحا للجامعة
 - :قال الحزب والجامعة ىف بيان مشرتك لهام

ًإنه إدراكا من جامعة اإلخوان املسلمني، "
وحزب الحرية والعدالة، بخطورة املرحلة 
وأهميتها، فإن الجامعة والحزب يعلنان أنهام 
ماضيان ىف املنافسة عىل منصب رئاسة 

 خالل مرشحهام الدكتور محمد الجمهورية، من
مرىس، بنفس املنهج والربنامج، مبا يحقق 

، "املصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب
تصدر كل محمد مرىس وأحمد شفيق الجولة 
األوىل لكن دون حصول أى منهام عىل أكرث من 
خمسني ىف املئة املطلوبة ما اقتىض إجراء جولة 

قتها بعض بعد أكرث من تأجيل، راف. ثانية
الشائعات، وإعالن حملتى املرشحني نفسيهام 
فائزين استنادا عىل محارض لجان االنتخابات 

محمد مرىس كان سباقا إىل . حسب قولهام
  إعالن فوزه، رد عليه أحمد شفيق بعقد مؤمتر

 
 
 

ًصحاىف معلنا فيه نجاحه أيضا ما خلق ارتباكا 
  .ىف عموم مرص

أعلنت لجنة  2012 يونيو 24ىف يوم األحد  -
االنتخابات الرئاسية املرصية محمد مرىس 
ًفائزا ىف الجولة الثانية من االنتخابات بنسبة 

بينام حصل أحمد شفيق عىل نسبة % 51.7
ُ، بعد ساعات من فوزه أعلن عن 48.3%

استقالته من رئاسة حزب الحرية والعدالة 
ومن عضوية مكتب اإلرشاد بجامعة اإلخوان 

  .املسلمني
  :نصب  رئاسة الجمهوريةتوليه م

 توىل محمد مرىس منصب 2012 يونيو 30ىف  -
رئيس جمهورية مرص العربية بصفة رسمية 
حني قام بأداء اليمني الجمهورى أمام املحكمة 
الدستورية العليا بالقاهرة ىف حضور الرؤساء 

ثم توجه إىل جامعة القاهرة ىف . والقضاة
موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات 
الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول 
وغريهم ىف مراسم رسمية، وإلقاء خطابه 

ثم توجه إىل منطقة . احتفاال بهذه املناسبة
الهايكستيب، لحضور حفل القوات املسلحة، 
بحضور املشري محمد حسني طنطاوى، رئيس 
املجلس األعىل للقوات املسلحة ىف ذلك 

عدد من الوقت، ونائبه الفريق سامى عنان و
  .قيادات الجيش ورجال الدولة

  املؤمترات الدولة
  2013القمة اإلسالمية الثانية عرش 

 عقدت القمة اإلسالمية 2013 فرباير 6ىف  - 
الثانية عرش بالقاهرة بحضور قادة ورؤساء 
الدول اإلسالمية، وألقى الرئيس محمد مرىس 
خطاب الرتحيب، وترأس الدكتور محمد 

 أعامل اليوم الثاىن مرىس الجلسة األوىل ىف
 كان من أبرز الحضور ىف . من القمة منظمة

  

محمد مرىس  محمد مرىس
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القمة، الرئيس اإليراىن محمود أحمدى نجاد 
الذى قام بزيارة ملرص تعد األوىل لرئيس إيراىن 
منذ انقطاع العالقات الدبلوماسية بني البلدين 

  .1979ىف 
  2012قمة عدم االنحياز 

  حرض الرئيس مرىس2012 أغسطس 30 ىف -
  .قمة عدم االنحياز ىف إيران

 ومبناسبة مرور عام عىل توىل 30/6/2013 ىف -
محمد مرىس الحكم اندلعت ثورة املرصيني 

، خرجت 2011 يناير 25الثانية واملكملة لثورة 
مظاهرات املاليني من أبناء الشعب إىل ميدان 

" الرئاىس"التحرير وأمام قرص االتحادية 
فظات تطالب وامليادين الكربى ىف املحا

بإسقاط الرئيس محمد مرىس لفشله ىف حكم 
 وتعلن رفض حكم جامعة االخوان البالد

املسلمني نتيجة لسوء إدارتهم وتراجع أحوال 
قدر عدد [البالد عىل مختلف املستويات 

 مليون 20املشاركني ىف الخروج مبا يزيد عىل 
  ً]شخصا

 تم عزل الرئيس محمد 2013 يوليو 3 وىف -
ن الفريق أول عبد الفتاح السيىس مرىس وأعل

وزير الدفاع واإلنتاج الحرىب ىف بيان عقب 
 بعدد من الرموز اجتامع املجلس العسكرى

والرموز ) شيخ األزهر وبابا األقباط(الدينية 
الوطنية والشباب متمثالً ىف قيادات شباب 
مترد وجبهة اإلنقاذ، خارطة املستقبل وتضمن 

راء انتخابات تعطيل الدستور، إج: البيان
رئاسية مبكرة، عىل أن يتوىل رئيس املحكمة 

 خالل الدستورية العليا إدارة شئون البالد
. املرحلة اإلنتقالية لحني انتخاب رئيس جديد

وتم التحفظ عىل محمد مرىس وتحديد 
  إقامته واحتجازه ىف مكان آمن

 قيادة إخوانية 14 أمر النائب العام بإحالته و- 
 م بأحداث قرص االتحادية التىللجنايات إلتهامه

  
 

 وأسفرت عن 2012 ديسمرب 5وقعت ىف 
  1/9/2013 قتىل ومصابني أمام القرص سقوط

  )شيخ االزهر(محمد مصطفى املراغى 
 خطبة الجمعة بجامع بيربس بحضور امللك -

فاروق الذى عرب فيها الشيخ مصطفى املراغى 
شيخ االزهر عن الدعوة بعدم االشرتاك ىف 

العاملية الثانية التى الناقة ملرص فيها الحرب 
  19/9/1941وال جمل    

  21/8/1945 وفاته    -
  )أديب مرصى(محمد مفيد الشوباىش 

  8/9/1899 مولده    -
 1984/ 16/11 وفاته     -

  )أديب مرصى(محمد مندور 
  5/7/1907 مولده    -
  19/5/1965 وفاته    -

  محمد مهدى عاكف
  انظر  
  مهدى عاكف    

  )شاعر عراقى(د مهدى الجواهرى محم
  26/7/1997 وفاته    -

  )رسام ومصورمرصى(محمد ناجى 
  17/1/1888 مولده    -
  5/4/1956 وفاته    -

  )عامل  آثارمرصى(محمد نافع 
  4/5/1961 وفاته    -

ـب  ـواء(محمــد نجـي ـيس مرصى وأول( )الـل  رـئ
  )رئيس لجمهورية مرص

  20/1/1901   مولده -
زارته األوىل ىف مرص  محمد نجيب يؤلف و-

7/9/1952  

محمد نجيب  محمد مرىس
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) عيد الثورة( يوليو ىف مرص 23 قيام ثورة -
، جامل  صباحا7.20ذاعة أول بيان للثورة إ(

عبدالنارص ومحمد نجيب يطوفان بالسيارة 
  23/7/1952) ىف أنحاء القاهرة

 شكل مجلس قيادة الثورة املرصية وزارة -
جديدة بدال من وزارة عىل ماهر وتوىل محمد 

جيب رئاستها إىل جانب احتفاظه بوزارة ن
الحربية والبحرية وسلطات القائد العام 

  7/8/1952للقوات املسلحة    
  19/5/1953يؤلف وزارته الثانية ىف مرص   -
  إعالن النظام الجمهورى وإلغاء النظام امللىك -

ومحمد نجيب أول ) عيد الجمهورية(ىف مرص 
  18/6/1953رئيس لجمهورية مرص 

لس قيادة الثورة املرصى يعفى محمد  مج-
نجيب من رئاسة الجمهورية ويعني جامل 
ًعبدالنارص رئيسا ملجلس قيادة الثورة ورئيسا  ً

  24/2/1954ملجلس الوزراء   
 عودة محمد نجيب لرئاسة مرص بقرار من -

  27/2/1954مجلس قيادة الثورة   
  14/11/1954إعفاؤه من رئاسة الجمهورية   -
  28/8/1984 وفاته    -

  )صحفى مرصى(محمد نجيب 
 ) عاما84عن ( وفاته    -

29/9/1982  
  )مطرب وملحن(محمد نوح 

  1/1/1937 مولده    -
  5/8/2012 وفاته    -

  )فنان تشكيىل مرصى(محمد هجرس 
  6/1/2004 وفاته    -

  )مصور صحفى مرصى(محمد يوسف 
  29/2/1916 مولده    -
 19/5/1992 وفاته    -
 
 
  

  )مفكر وناقد مرصى(أمني العامل محمود 
 18/2/1922 مولده    -
 10/1/2009 وفاته    -

سياىس مرصى ووزير املوارد (محمود أبو زيد 
  )املائية األسبق

  26/7/1935 مولده    -
  )صحفى مرصى(محمود ابو الفتح 

  15/8/1958 وفاته    -
  )شاعر مرصى(محمود ابو الوفا 

  27/1/1979 وفاته    -
  )أديب وقصاص مرصى(دوى محمود الب

  4/12/1908 مولده    -
  12/2/1986 وفاته    -

  )شاعر مرصى(محمود بريم التونىس 
حسب وثيقة 1893 مارس23ىف ( مولده -

) بجريدة ىف كتاب للصحفى كامل سعد
  4/3/1893واملعروف هو 

  5/1/1961 وفاته    -
  )أديب مرصى(محمود تيمور 

  4/6/1894 مولده    -
  25/8/1973 وفاته    -

عـامل مرصى ورئـيس املجمـع (محمود حـافظ 
العلمى املرصى وعامل علم الـحرشات ورئـيس 

  )مجمع اللغة العربية
  10/1/1912 مولده    -
ً عاما بعد 100عن عمر  (23/12/2011 وفاته  -

  )حادث إحراق املجمع العلمى بأسبوع
  )شاعر مرصى(محمود حسن اسامعيل 

  2/7/1910 مولده    -
  25/4/1977     وفاته-

محمد نجيب حسنمحمود
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أمني عام جامعة األخوان (محمود حسني 
  )املسلمني

  )يافا فلسطني (16/7/1947 مولده    -
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط-
  1995 سنوات 3 حكم عليه بالسجن -

فلـىك مرصى وريـاىض وزيـر (محمود حمدى 
  )أشغال مرصى سابق

  19/7/1885 وفاته    -
ووزير   مرصىسياىس(محمود حمدى زقزوق 

  )االوقاف
  27/12/1933 مولده    -
 خروج مظاهرة احتجاج من االزهر عىل نرش -

عليه الصالة (الرسوم املسيئة للرسول محمد 
بصحيفة دمناركية وعىل رأس ) والسالم

سيد طنطاوى . املظاهرة شيخ االزهر د
. عىل جمعه ووزير األوقاف د. واملفتى د

سالمية محمود حمدى زقزوق والقيادات اإل
  6/2/2006ىف مرص 

  )مقرئ مرصى(محمود خليل الحرصى 
  17/9/1917 مولده    -
  24/11/1980 وفاته    -

  )شاعر فلسطينى(محمود درويش 
 13/3/1941 مولده     -
  عاما اثر جراحة القلب مبستشفى67 وفاته عن - 

  9/8/2008الواليات املتحدة األمريكية 
  )كاتب مرسحى مرصى(محمود دياب 

  12/10/1983وفاته     -
  )ممثل مرصى(محمود ذو الفقار 

  21/5/1970 وفاته    -
  )فنان استعراىض مرصى(محمود رضا 

 8/4/1930 مولده    -
 
 
 
  

سياىس مرصى وأمـني جامعـة (محمود رياض 
  )الدول العربية األسبق

  8/1/1917 مولده    -
 1/1992 /25 وفاته   -

  محمود سامى البارودى 
  انظر  
  رودى، محمود سامى البا    

رســام مرصى رائــد الفــن (محمــود ســعيد 
 )التشكييل

  8/4/1897 مولده    -
  8/4/1964 وفاته    -

  )موسيقار مرصى(محمود الرشيف 
  20/4/1919 مولده    -
  29/7/1990 وفاته    -

  )ممثل ومنولوجست مرصى( محمود شكوكو
     1/6/1912 مولده    -
  21/2/1985 وفاته    -

  )شيخ االزهر(توت محمود شل
  23/4/1893 مولده    -
  12/12/1963 وفاته    -

  )ملحن مرصى(محمود صبح 
  1897/   /  مولده      -
  25/4/1941 وفاته    -

  )صحفى مرصى(محمود عبد املنعم مراد 
  4/9/2004 وفاته    -

أـمـني ـعـام ) دكـتـور(محـمـود ـعـزت إـبـراهيم 
ـتاذ  ـابق، أـس ـلمني الـس ـوان املـس ـة األـخ جامـع

  ية الطب جامعة الزقازيقبكل
  )القاهرة (13/8/1944 مولده    -
  1975 بكالوريوس طب -

محمود عزت محمود حسني
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  1980 ماجستري -
   جامعة الزقازيق1985 دكتوراة -
  28/9/2013 فصله من الجامعة -

  )سياىس مرصى(محمود عزمى 
  5/5/1889 مولده    -
  3/11/1954 وفاته    -

  )صحفى مرصى (الـلـهمحمود عطا 
  4/5/2005 وفاته    -

  )مقرئ مرصى(محمود عىل البنا 
  20/7/1985 وفاته    -

دكتور مرصى واستاذ اللغة (محمود عىل مىك 
  )االسبانية

  11/9/1921 مولده    -
  )طبيب مرصى(محمود عيسوى 

  31/1/1989 وفاته    -
  محمود غزالن

   عضو مكتب اإلرشاد بجامعة اإلخوان املسلمني- 
  لزقازيق أستاذ بكلية الزراعة جامعة ا-

  )أديب وشاعر مرصى(محمود غنيم  
  30/11/1902 مولده    -
  23/9/1972 وفاته    -

سـياىس مرصى واحـد ) (باشـا( محمود فهمى
زعامء الثورة العرابية ىف منفاه ومؤلف كتاب 
البحر الزاخراىف ىف تاريخ العامل واخبار االوائل 

  )واألواخر
  17/7/1894 وفاته    -

تاذ اللغـة العربيـة اس(محمود فهمى حجازى 
ورئيس دار الكتـب املرصيـة ورئـيس جامعـة 

  )طجاكستان
 1/1/1940 مولده    -
 
 
 
 
  

 ـســياىس مرصى(محـمــود فهـمــى النـقــراىش 
  )ورئيس الوزراء األسبق

  26/4/1888 مولده    -
 رئيس الوزراء املرصى محمود فهمى النقراىش -

يتقدم مبذكرة ملجلس األمن طالبا جالء 
انية الكامل عن مرص    القوات الربيط

11/7/1947  
 اصدر محمود النقراىش باشا قرار بحل حامعة -

  8/12/1948اإلخوان املسلمني    
  28/12/1948 اغتياله     -

ووزيـــر  ســـياىس مرصى(محمـــود فـــوزى 
  )الخارجية األسبق ومساعد رئيس الجمهورية

  19/9/1900 مولده    -
  12/6/1981 وفاته    -

  )موسيقى مرصىمؤرخ (محمود كامل 
  12/3/1917 مولده    -
  20/12/2000 وفاته    -

ـرم  ـب ـك ـود لبـي ـياىس مرصى(محـم ـد ـس  واـح
مرص وزميــل مؤســىس الحركــة الوطنيــة ىف 

  )مصطفى كامل ىف الجهادمحمد فريد و
  4/9/1913 وفاته    -

ـســياىس مرصى ووزـيــر (محـمــود محـفــوظ 
  )الصحة األسبق

  20/6/1923 مولده    -
 2008/ 3 / 29 وفاته    -

  )أديب مرصى(محمود محمد شاكر 
  1/2/1909 مولده    -
  7/8/1997 وفاته    -

  )عامل اسالمى(محمود محمد طه 
  18/1/1985 مقتله ىف السودان بتهمة الردة   -

محمود محمد محمود عزمى
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  )مثال مرصى(محمود مختار 
 5/1891 /10 مولده    -
 إزاحة الستار ىف مرص عن متثال نهضة مرص -

  20/5/1928للمثال محمود مختار   
 27/3/1934 وفاته    -

  )ممثل مرصى(محمود مرىس 
  24/4/2004 عاما    81 وفاته عن -

  )مفكر وأديب تونىس(محمود املسعدى 
  28/1/1911 مولده    -
  15/12/2005 وفاته    -

ــىك  ــود ـم ــار(محـم ــيس ) املستـش ــب رـئ ناـئ
  جمهورية مرص

  22/12/2012 استقالته  -
يكان واإلعتذار عن ىف الفات تعيينه سفريا ملرص -

  16/3/2013عدم قبول املنصب 
  )ممثل مرصى(محمود املليجى 

  6/6/1983)   ً عاما72( وفاته عن -
اسـتاذ قـانون جنـايئ (محمود نجيب حسـنى 

  )وعضو املجمع العلمى املرصى
  5/11/1928 مولده    -

مهندس مرصى ورئيس هيئـة (محمود يونس 
  )قناة السويس سابقا

  18/4/1978 وفاته    -
ـف  ـدين الرشـي ـى اـل ـطينى (مـح ـياىس فلـس ـس

  )وزعيم حركة حامس الفلسطينية
  29/3/1998 إغتياله -

  املحيط االطلنطى
 إلنتهاء من توصيل أول كابل تليفون عرب -

 5/8/1866املحيط األطلنطى     
 
 
 
 
 
 

التى تربط بني ( اإلفتتاح الرسمى لقناة بنام -
  15/8/1914) حيط األطلنطى واملحيط الهاديامل

 أول رحلة جوية عرب املحيط األطلنطى دون -
قام بها الطياران الربيطانيان جون (توقف 

  14/6/1915 )الكوك وتينت براون
 عبور أول منطاد مبحرك املحيط األطلنطى -

13/7/1919  
 إميليا إرهارت أول إمرأة تعرب املحيط -

  21/5/1932األطلنطى عىل منت طائرة   
يات ى بني بريطانيا والوال توقيع ميثاق األطلنط-

عىل ظهر ) روزفلتترششل و(املتحدة األمريكية 
بالقرب من جزر   Prince of Walesالسفينة 

  14/8/1941نيوفوند الند باملحيط األطلنطى 
عرب املحيط األطلنطى  ) 2( بدء رحلة املركب رع -

17/5/1970  
من طراز TWA طائرة تابعة لخطوط طريان -

ا إىل باريس تنفجر ىف طريقه747بوينج 
وتسقط ىف املحيط األطلنطى قبالة سواحل 
لونج أيالند بنيويورك مام يسفر عن مرصع 

  17/7/1996 شخصا   230
  املحيط الهادى

 ىف  البحرية اليابانية تقىض عىل األسطول الروىس- 
شامل املحيط الهادى معركة تسوشيام البحرية    

27/5/1905  
رب املحيط الهادى  إمتام أول إتصال تليفوىن ع-

)     بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان(
27/7/1915  

اليابان تقوم بهجوم جوى ( موقعة بريل هاربور -
عىل القاعدة الحربية األمريكية بريل هاربور 
ىف املحيط الهادى وتلحق باالسطول االمريىك 

  7/12/1941خسائر فادحة   

املحيط محمود مختار
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لكربى ىف البحرية ا" ميدواى" بدء معركة -
املحيط الهادى بني البحرية األمريكية واليابان    

4/6/1942  
 فرنسا تفجر قنبلة نووية ىف املحيط الهادى    -

2/7/1966  
 تفجري أول قنبلة هيدروجينية ىف املحيط -

  1/9/1968الهادى 
عند " 8ماريرن " تحطم مركبة الفضاء األمريكية -

حيط إطالقها للمريح، وسقوط بقاياها ىف امل
  9/5/1971الهادى    

 هبوط ثالثة من رواد الفضاء االمريكيني -
بسالم ىف ) 2سكاى الب (باملخترب الفضاىئ 
  25/9/1973املحيط الهادى   

 الصني تطلق أول صاروخ عابر للقارات عىل -
  18/5/1980هدف ىف املحيط الهادى   

 فرنسا تعلن أنها ستستأنف تجاربها النووية ىف -
  13/6/1995دىاملحيط الها

  )رسام كاركاتري مرصى(محيى الدين اللباد 
  25/3/1940 مولده    -
 2010 / 9/  4 وفاته   -

  )شاعر مرصي(مختار الوكيل 
  6/11/1988 وفاته    -

  املخطوطات العراقية
من القرن العارش ( إكتشاف مكتبة ىف بغداد -

تضم مجموعة من مخطوطات ) امليالدي
  12/4/1986)   الحضارة السومرية

  )مجلة مرصية(املدارس 
التى " املدارس" صدور العدد األول من مجلة -

  18/2/1893أصدرها مصطفى كامل   
  )موسيقار مرصى(مدحت عاصم 

  20/2/1909 مولده    -
 4/2/1989 وفاته    -
 
 
  

  )عامل مرصى(مدحت غزالة 
 يفوز بجائزة أحسن كتاب ىف الرياضيات  -

8/3/2000  
  مدرسة بحر البقر

 الغارة اإلرسائيلية عىل مدرسة بحر البقر -
 40أسفرت عن إستشهاد (مبحافظة الرشقية 

  8/4/1970) ًتلميذا وتلميذة
  مدرسة املعلمني العليا املرصية

 نقل مقر جامعة القاهرة من ميدان الفلىك إىل -
مدرسة املعلمني العليا باملنرية مطلة عىل 

  20/10/1924شارع قرص العينى 
مدرسة (امعة القاهرة من املنرية  نقل مقر ج-

اىل رساى الزعفران بالعباسية   ) املعلمني العليا
28/10/1925  

  )مدينة اسبانية(مدريد 
 بدء الحرب األهلية األسبانية بعصيان قائد -

جزر الكنارى وحكومة مدريد الرشعية   
17/7/1936    

 الجرنال فرانكو يدخل مدريد عاصمة أسبانيا   -
4/4/1939  

  شقرمدغ
 تنصيب مارك رافالو ماناتا رئيس ملدغشقر -

رسميا وذلك بعد فوزه باإلنتخابات الرئاسية 
  6/5/2002ىف ديسمرب   

   فرنسا- عالقات -مدغشقر 
  1/6/1883 فرنسا تغزو جزيرة مدغشقر  -

ـوالعز ـد قاـئـد مرصى) (الفرـيـق( ـمـدكور أـب  وقاـئ
  )القوات الجوية األسبق

  19/10/2006 وفاته    -
  )فنانة مرصية(كامل مديحة 

  13/1/1997 وفاتها    -

مديحة  محيى
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  مديرية التحرير
  15/4/1953ء تنفيذ مرشوع مديرية التحرير  بد- 
ً اصدر جامل عبد النارص قرارا بإلغاء مؤسسة -

مديرية التحرير وضمها لهيئة االصالح 
 3/11/1957الزراعى   

  مدينة اإلنتاج اإلعالمى املرصية
مرشوعات مدينة  الرئيس حسنى مبارك يفتتح -

  9/6/1996  أكتوبر6اإلنتاج اإلعالمى مبدينة 
 الرئيس مبارك يفتتح املرحلة الثانية من مدينة -

  16/6/1996 اإلنتاج اإلعالمى
 أعلن الرئيس مبارك إكتامل مدينة اإلنتاج -

اإلعالمى وإفتتاح مجمع مبارك العاملى 
لالستديوهات واالكادميية الدولية لإلعالم 

إعالم بال حدود بكل لغات العامل "تحت شعار 
  17/6/2002 "لكل أنحاء العامل

 الرئيس حسنى مبارك يعلن إكتامل مدينة -
 أكتوبر خالل 6اإلنتاج اإلعالمى مبدينة 

  18/6/2002إحتفاالت عيد اإلعالميني 
 من جامعة  حازم صالح أبو اسامعيل وأنصاره-

 يعلنون اإلعتصام أمام مدينة اإلخوان املسلمني
نتاج اإلعالمى مطالبني بتطهري اإلعالم اإل
7/12/2012  

  مدينة مبارك لألبحاث العلمية
ك  الرئيس مبارك يفتتح املرحلة األوىل ملدينة مبار-

  13/8/2000لألبحاث العلمية بربج العرب 
  )مدينة سعودية(املدينة املنورة 

 إفتتاح خط سكك حديد الحجاز بني دمشق -
  6/8/1908واملدينة املنورة   

  قوات عبد العزيز آل سعود تستوىل عىل مكة -
املكرمة وتستوىل عىل املدينة املنورة بعد ذلك 

  16/10/1924بعدة اسابيع   
 امللك عبد العزيز ال سعود يدخل املدينة -

 5/12/1925املنورة 
 
  

  مذبحة االسكندرية
 مذبحة األسكندرية بني الوطنيني واألجانب -

 األجانب املقيمني ثورة أهل األسكندرية عىل(
  11/6/1882 )بها

  مذبحة القلعة
 مذبحة املامليك بالقلعة بأمر من محمد عىل  -

1/3/1811  
  مذبحة كفر قاسم

  28/10/1956مذبحة كفر قاسم ىف فلسطني   -
   إيران-املرأة 

 إنتحار الطبيبة اإليرانية سادارامى ىف طهران -
إحتجاجا عىل أوضاع املرأة اإليرانية    

21/2/1994  
   البحرين-املرأة 

مرشوع امليثاق % 98.4 أقر البحرينيون بأغلبية -
الوطنى املتضمن تحويل البحرين من إمارة 
إىل مملكة دستورية وإنشاء برملان من 
مجلسني ومينح املرأة جميع حقوقها السياسية 
باملساواه مع الرجل ومنح القضاء االستقالل 

  17/2/2001الكامل    
  ال الربتغ-املرأة 

 املؤمتر االوروىب املتوسطى لدعم مساهمة -
املراة ىف الحياة االقتصادية واالجتامعية 

  1/9/1998)   لشبونه، الربتغال(
   بريطانيا-املرأة 

 املرأة اإلنجليزية تنال حقوق الرتشيح -
  9/1/1918واإلنتخاب 

 دخول املراة الربيطانية االنتخابات العامة ألول -
  14/12/1918مرة 

ر قانون ىف إنجلرتا مينح املرأة اإلنجليزية  صدو-
كامل حقوق الرجل ىف اإلنفصال والطالق  

18/7/1933  

املرأة  مديرية
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   جنوب افريقيا-املرأة 
 منح املرأة البيضاء ىف جنوب إفريقيا حق -

  19/5/1930الرتشيح واإلنتخاب   
   روسيا-املرأة 

 يوم املرأة العاملى ىف االتحاد السوفيتى وخروج -
، 1857 يج مبصانع نيوان ىف عامىعامالت النس

ىف مظاهرات ىف الشوارع للمطالبة  1909
  8/3/1857مبساواتهن بالرجال ىف األجور    

   سويرسا-املرأة 
 املرأة السويرسية تنال حق الرتشيح ىف -

  8/2/1984اإلنتخاب 
   فلسطني-املرأة 

  15/8/1965أسيس إتحاد املرأة الفلسطينية   ت-
   الكويت-املرأة 

رسوم كويتى باعطاء املرأة الكويتية الحق ىف  م-
يسقطه مجلس األمة (الرتشيح واإلنتخابات 

  16/5/1999)  نوفمرب23الكويتى ىف 
 مجلس االمة الكويتى يسقط مرسوم حاكمها -

إعطاء املراة حقوق االنتخابات والرتشيح    
23/11/1999  

   مرص-املرأة 
ئية  يوم املرأة املرصية خروج أول مظاهرة نسا-

  16/3/1919     1919ىف مرص 
 تأسيس اإلتحاد النساىئ املرصى برئاسة هدى -

  16/3/1923شعراوى    
 صدور قانون اإلنتخابات ىف مرص ومنح املرأة -

  3/3/1956حق اإلنتخاب ألول مرة    
   الواليات املتحدة االمريكية-املرأة 

إحدى رائدات حقوق ( وفاة سوزان أنتوىن -
 Anthoni   (13/3/1906) (كااملرأة ىف أمري

 
 
 
 
 

 املرأة األمريكية تحصل عىل حق التصويت -
  26/8/1930واإلنتخاب   

  اليابان-املرأة 
  13/10/1945 منح اليابانيات حق الرتشيح واالنتخاب - 
  15/9/1995م مؤمتر املراة الدوىل ىف بكني  ختا- 

   اليونان-املرأة 
إلنتخاب  اليونان متنح املرأة حق الرتشيح وا-

29/5/1952  
  )مملوك وحاكم مرصى(مراد بك 

 إندالع القتال ىف الجيزة بني املامليك املنقسمني -
إىل فريقني األول بقيادة إبراهيم بك والثاىن 

 بقيادة مراد بك
24/1/1784  

 فرنسا تعقد معاهدة بني الزعيم اململوىك مراد -
بك لتامني مرور التجارة الفرنسية العابرة ىف 

  9/1/1785 املرصية    األراىض
 تجمع الشعب املرصى ىف الجامع األزهر -

إحتجاجا عىل الرضائب الباهظة التى يفرضها 
  18/7/1795األمريان إبراهيم بك ومراد بك  

 هزم نابليون جيش املامليك ىف معركة االهرام -
ومراد بك يهرب إىل الصعيد ) إمبابة(

  21/7/1798وإبراهيم بك إىل سوريا 
قضت عىل امال مراد ( سدمنت بالفيوم  معركة-

بك ىف النرص عىل الفرنسيني وفتحت الطريق 
  7/9/1798)    امامهم لفتح الفيوم كلها

 تنازل الفرنسيون للقائد اململوىك مراد بك عن -
  5/4/1800الوجه القبىل  

  18/4/1801 وفاته    -
  )سلطان عثامىن(مراد الخامس 

يد الثاىن     عزله وتولية السلطان عبد الحم-
31/8/1876  

مـراد  املرأة
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  )عامل لغويات مرصى(مراد كامل 
  17/1/1975 وفاته    -

  )آثار مرصية(مراكب الشمس 
 إكتشاف مراكب الشمس ىف منطقة األهرامات -

 بالجيزة
26/5/1954  

الكاتب الصحفى والناقد ( وفاة كامل املالخ -
وخبري االثار ومكتشف مراكب ) الفني

  29/10/1987الشمس    
  )حقل برتول مرصى(رجان امل

من البرتول الخام  " املرجان" إكتشاف حقل -
3/4/1988  

ـــوت ) بريـطـــاىنمـســـترشق (اس . ، دمرجلـي
)Margoliouth(  

  22/3/1940 وفاته    -
  )شاعر مرصى(مرىس جميل عزيز 

  9/6/1921 مولده    -
  9/2/1980 وفاته    -

  )محافظة مرصية(مرىس مطروح 
مقاومة (طروح  العيد القومى ملحافظة م-

االحتالل الربيطاىن ىف الصحراء الغربية 
1915(24/8/- - - -   

  مركبات الفضاء
 األمريكية حول 16 إطالق رواد مركبة أبوللو -

  16/4/1959القمر
تنطلق إىل " مارنري" مركبة الفضاء األمريكية -

 )إلكتشاف مقومات املياه بها(كوكب الزهرة 
14/6/1962  

وفيتية تحمل فالنتينا  إطالق مركبة فضاء س-
 أوىل رائدة فضاء ىف العامل

16/6/1963 
 
 
  

ترتطم ) 6رينجر( مركبة الفضاء األمريكية -
  2/2/1964 بسطح القمر وتتحطم

 أول صورة مقربة للقمر تبثها املركبة األمريكية -
حيث وصفت بأنها أعظم إنجاز ) 7رينجر (

  31/7/1964 فلىك منذ جاليليو
تحدة أول هبوط عىل  حققت الواليات امل-

  2/6/1966 سطح القمر بواسطة مركبة فضاء
تبدأ " فينوس" مركبة الفضاء السوفيتية -

  27/2/1967 الدوران حول كوكب الزهرة
 9 الواليات املتحدة تطلق مركبة الفضاء أبوللو-

  2/3/1969 إىل القمر
 نزول أول إنسان عىل سطح القمر من مركبة -

رائد الفضاء األمريىك (الفضاء األمريكية أبوللو 
  20/7/1969)نيل أرمسرتونج

 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء سويوز -
  11/10/1969  ىف مدار حول االرض6

سويوز ( االتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء -
 رواد ىف مدار حول االرض   3وعىل متنها ) 7

12/10/1969  
ىل  إ12 وصول مركبة الفضاء األمريكية ابوللو-

  19/11/1969سطح القمر   
تنطلق " 13أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية -

  11/4/1970للفضاء بروادها الثالثة   
أبوللو ( الواليات املتحدة تطلق للفضاء املركبة -

14 (31/1/1971  
" 14أبواللو " رواد مركبة الفضاء األمريكية  -

  5/2/1971يهبطوا عىل سطح القمر   
يتى يطلق مركبة الفضاء  اإلتحاد السوف-

  19/4/1971ساليوت 
سيوز " اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء -

  23/4/1971.    رواد فضاء3حاملة " 10
عند " 8ماريرن " تحطم مركبة الفضاء األمريكية -

إطالقها للمريح، وسقوط بقاياها ىف املحيط 
  9/5/1971الهادى   

مركبات  مـراد
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 3 فارس  إطالق املركبة الفضائية األمريكية-
  28/5/1971تخاذها مدارا حول كوكب املريخ وإ

) 19لونا ( اطالق املركبة الفضائية السوفيتية -
ة اىل القمر الكتشاف سطح القمر غري املاهول

29/9/1971  
  الواليات املتحدة األمريكية تطلق مركبة الفضاء- 

  3/3/1972إىل مدار كوكب املشرتى ) زابيونري(
 رواد 3ية أبوللو وعليها  مركبة الفضاء األمريك-

يلتحمون بسكاى الب ويدوران حول األرض    
25/5/1973  

تهبط " 16أبوللو " مركبة الفضاء األمريكية -
  20/4/1974فوق سطح القمر    

 اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة فضاء - 
  14/6/1975  كوكب الزهرةإلستكشاف

 إطالق مركبة الفضاء األمريكية أبوللو ىف وقت -
د مع إطالق سفينة الفضاء السوفيتية واح

  15/7/1975"   سويوز"
 املركبة الفضائية األمريكية فايكنج تصل سطح -

  20/7/1976املريخ
تهبط عىل " فايكنج" مركبة الفضاء األمريكية -

  3/9/1976سطح املريخ     
 إطالق مركبة فضاء سوفيتية عليها رائدى فضاء -

  27/6/1978)    روىس وبولندى(
) كولومبيا(طالق أول مركبة فضاء أمريكية  إ-

12/4/1981  
 إنتهاء الرحلة األوىل ملركبة الفضاء األمريكية -

  14/4/1981كولومبيا   
تصبح أول " بيونري" مركبة الفضاء األمريكية -

 مركة فضائية تجتاز النظام الشمىس
13/6/1983  

مركبة الفضاء ) ديسكفري( نجاح رواد -
ربة من نوعها الستعادة األمريكية ىف أول تج

 12/11/1984قمرين شاردين  
 
  

تخرتق الغالف " 2فيجا " مركبة الفضاء الروسية -
  9/3/1986الجوى للمذنب هاىل  

سويوز " اإلتحاد السوفيتى يطلق مركبة الفضاء -
  13/3/1986 "مري"لإللتحاق باملركبة  "10ىت 

 إىل 5 عودة مركبة الفضاء السوفيتية سويوز -
  16/7/1986األرض 

 مركبة فضائية سوفيتية تتجمد ىف صقيع -
  10/9/1988الفضاء 

 اليابان تطلق أول مركبة فضائية إىل القمر -
24/1/1990  

 إطالق مركبة الفضاء أنديفور إلصالح قمر -
  7/3/1992صناعى 

  مركز اإلسكندرية لإلبداع
ة  السيدة سوزان مبارك تفتتح مركز اإلسكندري-

  29/10/2001)  الحريةقرص ثقافة(لإلبداع 
  املركز االسالمى مبيونخ

 إفتتاح املركز اإلسالمى مبدينة ميونيخ    -
24/8/1973  

  املركز االسالمى بواشنطن
 ىف  الرئيس األمريىك أيزنهاور يفتح املركز اإلسالمى- 

  28/6/1957 واشنطون
  )باريس(مركز بومبيدو الثقاىف 

 جيسكار ديستان رئيس فرنسا يفتتح مركز -
  31/1/1977ومبيدو الثقاىف بباريس     ب

  التجارة الدوىل بنيويورك مركز
  2001 سبتمرب 11 إنفجار املركز ىف حادث -
 ادانة الشيخ املرصى عمر عبد الرحمن -

وآخرين بنسف مبنى التجارة الدوىل بنيويورك    
1/10/1995  

  مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية
أول فرع ملكتبة  السيدة سوزان مبارك تفتتح -

 القاهرة الكربى بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة 
  

مركـز  مركبات
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بحضور ) مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية(
  17/10/2001فاروق حسنى وزير الثقافة 

  املركز القومى للبحوث
 الرئيس مبارك يفتتح املركز القومى للبحوث -

30/1/1990  
  املريخ

 3ارس  إطالق املركبة الفضائية األمريكية ف-
  28/5/1971إتخاذها مدارا حول كوكب املريخ و

 املركبة الفضائية األمريكية فايكنج تصل سطح -
  20/7/1976املريخ 

تهبط عىل " فايكنج" مركبة الفضاء األمريكية -
 سطح املريخ

3/9/1976  
 وكالة الفضاء األمريكية تعلن إمكانية وجود -

 مليون 3000حياة بدائية عىل املريخ منذ 
  6/8/1996   سنة 

  )مخرج سينامىئ مرصى(مزراحى، توجو 
  2/6/1901 مولده    -
  5/6/1986 وفاته    -

  )صحيفة مرصية(املساء 
  6/10/1956دة املساء  صدور العدد األول لجري- 

   مرص-مسارح 
 بدء مرسح رمسيس الذى أسسه يوسف وهبى -

  10/3/1923ىف القاهرة    
شارع  160 إنشاء معهد اإللقاء والتمثيل -

محمد عىل حاليا املعهد العاىل للفنون 
  28/3/1927املرسحية مبرص  

  22/5/1967إفتتاح قاعة سيد درويش بالهرم  -
 اغالق مسارح القومى والطليعى والحكيم -

 8/2/1973بقرار من الرئيس أنور السادات   
 
 
 
 
  

  مستشفى قرص العينى
 بدء العمل ىف بناء مستشفى القرص العينى -

 8/4/1984الجديد 
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك -

شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى 
  17/4/1996التعليمى  

 مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى -
  8/4/1996الجديد   

   مرص-مستشفيات 
 بدء العمل ىف بناء مستشفى القرص العينى -

 8/4/1984الجديد 
 القلب بإمبابة   الرئيس مبارك يفتتح مركز-

5/4/1988  
 مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى -

  8/4/1996الجديد 
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك -

شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى 
  17/4/1996التعليمى  

  املسجد االقىص
 ملك االردن ىف ساحة الـلـه اغتيال امللك عبد -

عىل يد شاب املسجد االقىص ىف القدس 
  20/7/1951فلسطينى    

 بواسطة يهودى( حادث إحراق املسجد األقىص - 
  21/8/1969 )متطرف

ولة إعتداء قام بها اإلرسائيليون عىل ا مح-
 املسجد األقىص

19/6/1975  
 دخول اريل شارون رئيس وزراء ارسائيل -

املسجد االقىص مع قوة عسكرية مام سبب 
 اندالع االنتفاضة الفلسطينية

28/9/2000 
  مسجد تاج محل

 البدء ىف ترميم مسجد تاج محل بالهند   -
25/8/1994  

مسجد  املركز      
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  املسجد الحرام
 مجموعة من االرهابيني تستوىل عىل املسجد -

  20/11/1979الحرام ىف مكة 
 القوات السعودية تستعيد املسجد الحرام بعد -

  25/11/1979معركة مع االرهابيني    
هري املسجد  بيان سعودى رسمى يعلن تط-

ًالحرام نهائيا من العدوان الذى وقع عليه     
3/12/1979  

 مسجد قبة الصخرة بالقدس
 مسلح إرسائيىل يقتحم مسجد قبة الصخرة -

)     4ويقتل (بالقدس، ويطلق النار عىل املصلني 
11/4/1982  

  مسجد امللك الحسن الثاين
 إفتتاح مسجد امللك الحسن الثاىن الذى يعد -

  29/8/1993 مسجد ىف العامل     ثاىن أكرب
  املرسح

  27/3/0000 يوم املرسح العاملى    -
   فرنسا–مرسح 

 بداية مرسح العبث بعرض مرسحية صموئيل -
ألول مرة ىف باريس    " ىف انتظار جودو"بيكيت 

3/1/1953  
  مرسح حديقة االزبكية

  2/1/1921 إفتتاح مرسح حديقة االزبكية   -
  مرسح رمسيس

ح رمسيس الذى أسسه يوسف وهبى  بدء مرس-
  10/3/1923ىف القاهرة  

  )اكتشاف آثرى ىف مرص(مرسح روماىن 
  28/2/1988 إكتشاف مرسح روماىن قديم   -

  مرسح سيد درويش
 2/5/1967إفتتاح قاعة سيد درويش بالهرم  -
 
 
 
 

دكتـور مرصى وخبـري الرتبيـة (مسعد عـويس 
  )الرياضية

  13/4/1943 مولده    -
   املانيا-املسلمون 

  24/8/1973املركز اإلسالمى مبدينة ميونيخ  إفتتاح - 
   مذاهب-املسيحية 

من ) القس األملاىن( استبعاد مارتن لوثر -
  3/1/1521الكنيسة ىف الفاتيكان    

  املسيحيون ىف فرنسا
 100قتل الكاثوليك ( مذبحة داىس ىف فرنسا -

  1/3/1562)   بروتستنتى
  

  مرشفة، عىل مصطفى 
  أنظر  
  عىل مصطفى مرشفة    

  مرشوع الحريات االربع
 إعلن الرئيس األمريىك فرانكلني روزفلت -

 - التعبري - مرشوع الحريات األربع ىف العقيدة 
  6/1/1941 الخوف    -التحرر من الفقر

  مرشوع الربط الكهرباىئ
 إفتتاح الرئيس مبارك والسورى بشار األسد -

لربط  الثاىن ملك األردن مرشوع االـلـهوعبد 
الكهرباىئ بني الدول الثالث عىل الحدود 

 14/3/2001السورية األردنية    
  مرشوع شومان

 إعالن مرشوع شومان وزير خارجية فرنسا -
الذى قام عىل أساسه إتحاد جامعة الصلب 

  9/5/1950وألفحم األوربية    

مرشوع  املسجد



  

 

 541

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

  مرشوع مارشال
 إعالن مرشوع مارشال األمريىك النعاش الدول -

اعلنه جورج مارشال وزير (لغربية األوربية ا
  5/6/1947 )الخارجية األمريىك

 بدء العمل مبرشوع مارشال لتعمري أوربا    -
1/4/1948  

 بدء تنفيذ مرشوع مارشال إلنعاش أوربا -
  5/4/1948 الحرب العاملية الثانية الغربية بعد

بعد ان زودت الواليات ( انتهاء مرشوع مارشال -
ا الغربية مبا قيميته املتحدة مبوجبة اوروب

  31/12/1951)  بليون دوالر12.4
  )مهندس مرصى(مشهور احمد مشهور 

  1/4/1918 مولده    -
  )Michner) (أديب امريىك(مشيرن، جون 

  16/10/1997 وفاته    -
  )سياىس ايراىن(مصدق، محمد 

 - 28/4/1951ً يصبح رئيسا لوزراء إيران    -
  21/7/1952يتوىل رئاسة وزراء إيران   

 16/10/1952 مصدق يؤمم النفط   -
  مرص

  26/5/1937 دخول مرص عصبة األمم   -
ً تعيني الفريق طيارمحمد حسنى مبارك نائبا -

  16/4/1975عربية  لرئيس جمهورية مرص ال
 مرص تحتفل بتحرير سيناء وإرسائيل تعلن -

عيد (إنسحاب أخر جندى لها عن سيناء 
  25/4/1981)    تحرير سيناء

 مرص لعضوية مجلس األمن للمرة الرابعة  فوز-
1/11/1983  

   آثار-مرص 
باملجمع ( اإلعالن عن إكتشاف حجر رشيد -

 19/7/1799)   العلمى املرصي
 
 
 
  

 اكتشاف مقربة توت عنخ امون ىف وادى امللوك -
باالقرص بواسطة اللورد كارنافون وهيوارد 

  4/11/1922كارتر 
  6/3/1924 إفتتاح مقربة توت عنخ امون  -
  20/2/1947افتتاح املتحف القبطى بالقاهرة   -
 إكتشاف مراكب الشمس ىف منطقة األهرامات -

  26/5/1954بالجيزة    
بواسطة املكتشف ( إكتشاف سريابيوم سقارة -

دفنت ىف الرسابيوم مومياء ) (اإلنجلريى إمريي
شامل ) عدد من البقرات والعجل املقدس

  11/2/1970رشق هرم سقارة 
إفتتاح معرض توت عنخ أمون ىف لندن   -

29/3/1972  
 إفتتاح معرض توت عنخ آمون ىف القاعة الكربى -

  3/7/1972لفندق رويال النكسرت بلندن   
 الرئيس مبارك يفتتح تطوير املتحف القبطى -

  8/3/1984وترميم الكنيسة املعلقة    
 إكتشاف جينات برشية سليمة من مومياء -

  16/4/1985مرصية 
إكتشاف تابوت رئيس وزراء رمسيس الثاىن ىف  -

  29/3/1986منطقة سقارة   
  29/1/1987كتشاف فراغات ىف الهرم األكرب  إ- 
 عرض مجموعة من مقتنيات رمسيس الثاىن ىف -

  24/3/1987مدينة ممفيس األمريكية   
مبنطقة  العثور عىل رأس لتمثال رمسيس الثاىن -

  28/3/1998تل بسطا مبحافظة الرشقية 
 إكتشاف مقربة أبناء رمسيس الثاىن ىف وادى -

  17/5/1995امللوك باالقرص     
 قطعة اثرية من العرص اإلسالمى 47 اكتشاف -

  8/10/1998تحت املياه باإلسكندرية  
 إكتشاف عرشات املومياوات ترجع إىل العرص - 

 اليوناىن الروماىن ىف الواحات البحرية
 رك وجه الرئيس حسنى مبا- 11/6/1999

   

 مرشوع آثار-مرص 
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رسالة سالم إىل العامل ىف منطقة الدير البحرى 
أمام معبد حتشبسوت باالقرص وافتتح عدد 
من املواقع اآلثرية باالقرصللسياح بعد إنتهاء 
وزارة الثقافة من مرشوعات ترميمها 

  21/3/2002وتطويرها    
 عودة مومياء رمسيس األول اىل مرص بعد -

  24/10/2003    1871تهريبها للخارج منذ عام 
 نقل متثال فرعون مرص رمسيس الثاىن من -

ميدان رمسيس إىل املتحف الكبري باألهرام     
25/8/2006  

   االتحاد القومى-مرص 
 إعالن دستور جمهورية مرص األول وتشكيل -

  16/1/1956االتحاد القومى   
)  ىف مرص( صدور قرار تشكبل اإلتحاد القومى -

28/5/1957  
  9/7/1959حاد القومى    بدء عمل اإلت-

   احزاب سياسية-مرص 
  4/11/1879 تاسيس الحزب الوطنى األول ىف مرص   - 
 تشكيل حزب األمة ىف مرص الذى كونته -

مجموعة الجريدة برئاسة أحمد لطفى السيد   
21/9/1907  

 اعلن مصطفى كامل ىف خطبة زيزينيا تاسيس -
  21/10/1907الحزب الوطنى    

يس الحزب الوطنى املرصى  اإلعالن عن تاس-
  22/10/1907بزعامة مصطفى كامل    

 صدور العدد األول من صحيفة الدستور -
اليومية التابعة للحزب الوطنى ويراس 

  16/11/1907تحريرها محمد فريد وجدى   
 21/12/1907تاسيس حزب االمة ىف مرص  -
 
 
 
 
 
  

 صدور العدد األول من جريدة القطر املرصى -
لسان حال الحزب الوطنى الذى األسبوعية 

  22/4/1908يرأسه مصطفى كامل   
 اإلعالن عن تأسيس حزب عامىل ىف مرص باسم -

حزب املقاصد املشرتكة للعامل او حزب 
  11/7/1908العامل  

إجتامع الوفد املرصى بزعامة سعد زغلول مع  -
الوفد الربيطاىن لوضع صيغة اإلعرتاف بإستقالل 

  18/8/1920مرص  
 الزعيم محمد فريد إىل اآلستانة بعد هروبه وصل - 

من مرص حيث إستقبله الشيخ عبدالعزيز جاويش 
  31/3/1912والطلبة املرصيون     

املرصى " االحرار الدستوريني" تاسيس حزب -
  29/10/1922برئاسة عدىل يكن   

 )السياسة( صدور العدد األول من جريدة -
ريني اليومية لبيان حال حزب االحرار الدستو

واختري محمد حسني هيكل رئيسا لتحريرها   
31/10/1922  

 إنتخاب حافظ رمضان رئيسا للحزب الوطنى -
ظل هذا املنصب خاليا منذ وفاة محمد (

  9/5/1923    1919/ 11/ 15فريد ىف 
 فوز حزب الوفد ىف أول إنتخابات نيابية ىف -

مرص ىف ظل الحامية الربيطانية وىف ظل 
  12/1/1924الدستور  

 تأسيس حزب الوفد باسم هيئة الوفديني -
  26/4/1924ومقره النادى السعدى   

 وفاة الشيخ عبدالعزيز جاويش أحد أقطاب -
الحزب الوطنى املرصى ورئيس تحرير اللواء 

  25/1/1929بعد وفاة مصطفى كامل    
 تاسيس حزب الشعب املرصى برئاسة اسامعيل -

 بصدقى وإصدار جريدة يومية باسم الشع
17/11/1930  

  آثار-مرص  أحزاب-مرص 
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 قيام الجبهة الوطنية ىف مرص من حزب الوفد -
واالحرار الدستورييني وحزب الشعب وحزب 
االتحاد والوفد السعدى والحزب الوطنى 
واملستقلني وقيام مظاهرات الطلبة العادة 

  12/12/1935    1923العمل بدستور 
 تخىل مصطفى النحاس عن رئاسة حزب الوفد -

  6/10/1952    لفؤاد رساج الدين
 املؤمتر العام للحزب الوطنى يوافق باإلجامع -

عىل إنتخاب الرئيس مبارك رئيسا للحرب 
  26/1/1982الوطنى الدميقراطى  

  1/2/1978تأسيس حزب الوفد الجديد مبرص  -
 اإلخوان املسلمون يعلنون تألفهم مع حزب -

  15/2/1987الوفد الجديد ىف مرص      
ر السادات يعلن تأليف  الرئيس املرصى أنو-

  31/7/1978الحزب الوطنى الدميقراطى   
 اعالن فوز الرئيس محمد حسنى مبارك -

ىف أول انتخابات تجرى ىف  % 88.571باغلبية 
مرص الختيار رئيس الجمهورية بطريق االقرتاع 
الرسى العام املبارش بني اكرث من مرشح وامين 

تور نور مرشح حزب الغد باملركز الثاىن والدك
  9/9/2005نعامن عاشور املركز الثالث    

 إقتحام مسلح ملبنى حزب وجريدة الوفد -
نعامن جمعة . املرصى عىل يد جامعة د

الزعيم السابق للحزب عىل أثر رصاع مع 
جامعة مطصفى الطويل الذى حكمت له 

وقوع (لجنة األحزاب بالحق يف رئاسة الحزب 
)   إصابات وتلفيات وحبس نعامن جمعة

1/4/2006 
 انتخاب الدكتور السيد البدوى رئيسا لحزب -

  28/5/2010فد املرصى خلفا ملحمود اباظة الو
   احوال اقتصادية-مرص 

اجتمع عبدالنارص بادوارد كيندى رئيس  -
 لجنة الالجئني ىف الكونجرس االمريىك وتنأولت 

 

املحادثات مرشوعات التنمية االقتصادية  -
  26/11/1966االجتامعية ىف مرص    

   ارضابات ومظاهرات-مرص 
 مظاهرات تعم املدن املرصية ضد لجنة ملرن  -

23/5/1921  
 حادث فتح كوبرى عباس بالجيزة وسقوط -

)   يوم الطالب املرصيني(طالب املظاهرات 
9/2/1946  
 مظاهرات ىف القاهرة ملطالبة عبدالنارص -

ة والدميقراطية ومحاربة الفساد بالحري
23/2/1968  

  اريخ ت-مرص 
 نطرة رمسيس الثاىن يخرج بجيشه املرصى من الق- 

 م. ق17/4/1285) لإلنتصار ىف معركة قادش(
 26 مجئ السيدة نفيسة بنت حسن األنور -

  13/7/809 هـ إىل مرص   193رمضان 
خل الجيش الفاطمى الفسطاط مبرص د -

5/8/969  
حملة الصليبية الخامسة عىل مرص ال -

6/6/1218  
سيطرة الدولة العثامنية دخول مرص تحت  -

وفقد مرص استقاللها وأعتربت واحدة من 
إياالت اإلمرباطورية وتابعة للباب العاىل      

25/1/1527  
معركة شرباخيت بني نابليون واملامليك ىف  -

مرص والحملة الفرنشية تدخل ضواحى 
  13/7/1798القاهرة    

ىف ذكرى ثورة (العيد القومى ملحافظة أسيوط  -
دى واملقاومة ضد الفرنسيني ىف عام بنى ع
1799  (18/4/1799  

تنازل الفرنسيون للقائد اململوىك مراد بك عن  -
  5/4/1800الوجه القبىل    

 أحزاب-مرص  تاريخ-مرص 
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هزمية الفرنسيني عىل (معركة كانوب البحرية  -
)   يد اإلنجليز أثناء الحملة الفرنسية عىل مرص

21/3/1801  
ت مبرص توقيع معاهدة بني فرنسا وتركيا اعيد -

رسميا مبقتضاها اىل الحكم العثامىن بعد جالء 
  9/10/1801الحملة الفرنسية ىف مرص    

انتصار املامليك بقيادة عثامن الربديىس  -
ومحمد االلفى بك عىل العثامنيني ىف معركة 

 االف قتيل 5بدمنهور خرس فيها العثامنني 
  20/11/1802وجريح    

  9/7/1805توىل محمد عىل حكم مرص    -
 صفر 17(عني محمد عىل باشا واليا عىل مرص  -

  17/5/1805)      هـ1220
  18/4/1807حملة فريزر الفاشلة عىل رشيد  -
مذبحة املامليك بالقلعة بأمر من محمد عىل    -

1/3/1811  
انترص الجيش املرصى بقيادة الواىل إبراهيم  -

باشا ىف سهل الزراعة شامل دمشق عىل 
  14/4/1832الحامية الرتكية  

إنتصار مرص بقيادة إبراهيم (معركة نصيبني  -
  24/6/1839)      باشا عىل تركيا

 فرباير لتصبح وراثة عرش 13تم تعديل فرمان  -
ًمرص لألكرب سنا من ساللة محمد عىل الذكور   

19/4/1841  
توىل إبراهيم باشا ابن محمد عىل الحكم ىف  -

 شهور 7ً خلفا ملحمد عىل ملدة مرص
  15/4/1848) 25/4/1848 إىل 15/4/1184(

إنتهاء والية عباس حلمى األول عىل مرص  -
  13/7/1854 )بإغتياله ىف قرصه ىف بنها(

) ابن محمد عيل(بدء والية محمد سعيد باشا  -
  14/7/1854عىل مرص 

ا ابن إبراهيم باش(بدء والية الخديو إسامعيل  -
  19/1/1863عىل حكم مرص ) ابن محمد عىل

 2/1/1865س مصلحة الربيد املرصية   تأسي-
 
  

صدور فرمان عثامىن بتغيري نظام وراثة العرش  -
أكرب بإسناده إىل أكرب أنجال الواىل بدال من 

  27/5/1866أفراد أرسة محمد عىل سنا 
 انشاء مجلس شورى النواب ىف مرص ىف عهد -

البداية الحقيقة لنظام (الخديوى اسامعيل 
 22/10/1866 )  نياىب محدود ىف مرص

 صدور الفرمان مبنح إسامعيل لقب خديو بدال -
  8/6/1867من واىل وأمتيازات أخرى   

  21/3/1869 إنشاء فندق مينا هاوس بالهرم  -
ىف مرص الخديو ) وزارة( إنشاء أول هيئة نظارة -

إسامعيل يكلف نوبار باشا بتشكيل الوزراة     
28/8/1878  

ظاهرة للجيش سقوط وزارة نوبار باشا بعد م -
  18/2/1879املرصى 

توىل الخديوى محمد توفيق باشا حكم مرص    -
24/6/1879  

خلع الخديو إسامعيل من حكم مرص وتعيني  -
ابن إبراهيم ابن محمد عىل (محمد توفيق 

  26/6/1879)     باشا
تأليف نظارة محمد توفيق الثانية مرص    -

18/8/1879  
 وتعيني  خلع الخديو إسامعيل من حكم مرص-

ابن إبراهيم ابن محمد عىل (محمد توفيق 
  26/6/1879)       باشا

  4/2/1881بدء الثورة العرابية ىف مرص     -
محمود سامى البارودى يؤلف نظارته ىف مرص    -

4/2/1882  
 وقعت إنجلرتا مع الدول املشاركة ىف مؤمتر -

املخصص لبحث القضية ( األستانة الدوىل
تعهد فيه الدول  "زاهةميثاق الن"املرصية 

باالمتناع عن إحتالل أى جزء من مرص 
وبعدها بأيام بدأت إنجلرتا برضب األسكندرية    

25/6/1882  

  تاريخ-مرص  تاريخ-مرص 
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الخديوى توفيق يصدر قرار عفو عن كل من  -
  2/1/1883شارك ىف الثورة العرابية      

مصطفى فهمى يؤلف نظارته األوىل ىف مرص   -
14/5/1891  

ابن (يوى محمد توفيق إنتهاء حكم الخد -
)  باشا بن إبراهيم بن محمد عىلإسامعيل 

7/1/1892  
بدء حكم الخديوى عباس حلمى الثاىن ملرص  -

8/1/1892  
توقيع اتفاقية السودان بني مرص وإنجلرتا  -

مرص وإنجلرتا يتفقان عىل اقتسام السيادة ىف (
  19/1/1899) السودان 

 لكتبخانة اإلحتفال بوضع الحجر األساس ملبنى ا- 
  28/4/1900ة  الخديو ومتحف اآلثار العربي

 اإلفراج عن املسجونني املحكوم عليهم ىف -
حادثة دنشواى إستجابة لجهود مصطفى 

 7/1/1908كامل    
عد  توىل السلطان حسني كامل عرش مرص ب-

  19/12/1914خلع الخديوى عباس الثاىن   
نقل املعتقلني سعد ( ىف مرص 19 بدء ثورة -

, إسامعيل صدقىو, محمد محمود, لزعلو
وحمد الباسل إىل بورسعيد وأقلتهم باخرة إىل 

مالطة إندالع املظاهرات ىف جميع أنحاء مرص   
9/3/1919  

إندالع مظاهرة كربى ىف القاهرة ضد اإلنجليز   -
21/3/1919  

 اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقه املنفيني ىف -
 صلحمالطة، وسفرهم لباريس لحضور مؤمتر ال

7/4/1919  
ً نظمت الجامهري مظاهرة كربى ابتهاجا -

باإلفراج عن سعد زغلول سارت من ميدان 
  8/4/1919املحطة حتى عابدين أمام القرص  

 2/1/1921إفتتاح مرسح حديقة االزبكية    -
 
  

عدىل يكن يؤلف وزارته األوىل ىف مرص     -
19/3/1921  

 سعد زغلول يعود من منفاه إىل مرص وسط -
  29/3/1921إحتفاالت شعبية عارمة   

مظاهرات دامية ىف األسكندرية تعقب خطاب  -
سعد زغلول وتجرب وزارة يكن عىل اإلستقالة   

25/5/1921  
بريطانيا تعلن التخىل عن حامية مرص، مع  -

اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء الحامية 
  22/2/1922الربيطانية عىل مرص 

ظام وراثة العرش ىف مرص، صدور أمر ملىك بن -
وينص عىل أن امللك وراىث ىف أرسة محمد (

عيل، وينتقل إىل أكرب ابناء صاحب العرش، 
وإذا توىف قبل أن تنتقل إليه الوالية تنتقل إىل 

 ) أكرب أبنائه حتى لو كان للمتويف أخوة
13/4/1922  

السلطان فؤاد يصبح ملك مرص باسم امللك  -
  18/4/1923فؤاد األول      

  19/4/1923 ىف مرص 1923صدور دستور  - 
اخرض (االحتفال برفع العلم املرصى الجديد  -

  10/12/1923) بداخله ثالث نجوموبه هالل و
أول (تأليف وزارة سعد زغلول األوىل ىف مرص  -

 )وزارة وفدية
28/1/1924  

مصطفى النحاس يؤلف وزارته األوىل ىف مرص   -
16/3/1928  

وزارته األوىل ىف مرص محمد محمود يؤلف  -
  6/1928 /25بعد إقالة وزراء النحاس   

امللك فؤاد ملك مرص يوقف الحياة النيابية  -
  6/1928  /26)    حتى العام التاىل(

امللك فاروق يعتىل عرش مرص بعد وفاة والده  -
  28/4/1936امللك فؤاد األول   

  تاريخ-مرص  تاريخ-مرص 
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إىل مرص ) لورد كيلرن(وصول مايلز المبسون  -
 منصبه كمندوب سامى لربيطانيا خلفا وأستالم

  7/1/1934لبريس لورين   
يوم جلوس امللك السابق فاروق األول عىل  -

  6/5/1936عرش مرص   
  20/1/1938زواج فاروق ملك مرص من فريدة  - 
ألف مصطفى ( فرباير ىف مرص 4 حادث -

النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار 
  4/2/1942) بريطاىن للملك فاروق

القرص امللىك ىف مرص يصدر عىل يدى مكرم  -
 عبيد كتابا اسود عن تجاوزات حكومة الوفد

29/3/1943  
  13/4/1948 صدور التقنني املدىن املرصى -
ن األمرية فوزية عىل إسامعيل شريين اعقد قر -

  28/3/1949بك بقرص عابدين    
وىل عهد مرص (مولد أحمد فؤاد الثاىن  -

ملك مرص   ) وق األولابن امللك فار) (السابق
16/1/1952  

إستقالة حكومة الهالىل ىف مرص وحسني رسى  -
  6/1952 /28يؤلف الوزارة 

نجيب الهالىل يؤلف وزارته الثانية ىف مرص    -
22/7/1952  

) عيد الثورة( يوليو ىف مرص 23قيام ثورة  -
، جامل  صباحا7.20ذاعة أول بيان للثورة إ(

ن بالسيارة عبدالنارص ومحمد نجيب يطوفا
 23/7/1952)   ىف أنحاء القاهرة

  3/8/1952إلغاء األلقاب والرتب ىف مرص   -
حل األحزاب السياسية ىف مرص ومصادرة  -

أموالها ما عدا جامعة اإلخوان املسلمني    
16/1/1953  

  15/4/1953دء تنفيذ مرشوع مديرية التحرير ب - 
محمد نجيب يؤلف وزارته الثانية ىف مرص     -

19/5/1953 
 
 
  

مصادرة اموال وممتلكات ارسة محمد عىل ىف  -
  8/11/1953مرص 

جامل عبد النارص يؤلف وزارته الثانية ىف مرص   -
25/2/1954  

عودة محمد نجيب لرئاسة مرص بقرار من  -
 مجلس قيادة الثورة

27/2/1954  
  8/3/1954محمد نحيب يؤلف وزارته ىف مرص     -
ارة الثالثة ىف مرص  جامل عبد النارص يؤلف وز -

17/4/1954  
انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن مرص  -

 ألف جندى بريطاىن عن منطقة 20ورحيل 
القنال وبدء تنفيذ املرحلة الثانية للجالء     

18/2/1955  
رفع جامل عبد النارص العلم املرصى فوق  -

معسكر الشلوفة مبنطقة القناة ألول مرة بعد 
ن الكفاح ضد اإلحتالل الربيطاىن     عام م73
22/3/1955  

إعالن دستور جمهورية مرص األول وتشكيل  -
 االتحاد القومى

16/1/1956 
 غادر الجرنال هل القائد العام للقوات الربيطانية - 

ًىف القنال مرص نهائيا بعد أن تم ترحيل أكرث 
ً الف جندى طبقا إلتفاقية الجالء   70من 

3/4/1956  
ًالوحدة بني مرص وسوريا رسميا وإنتخاب إمتام  -

ًجامل عبد النارص رئيسا للجمهورية العربية 
  22/2/1958املتحدة  

أعلن جامل عبدالنارص تشكيل أول وزارة  -
للجمهورية العربية املتحدة وأحتفظ مبنصب 

  6/3/1958رئيس الوزراء    
جامل عبد النارص يؤلف وزارته الخامسة ىف  -

  7/4/1958مرص  

  تاريخ-مرص تاريخ-مرص 
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 تشكيل وزارة جديدة برئاسة جامل عبد -
  7/10/1958النارص 

تقرير البدء ىف تنفيذ السد العاىل بتوقيع  -
 مع االتحاد السوفيتى لتمويله  اتفاقية

19/12/1958.  
 توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان السد -

  8/11/1959العاىل وتنظيم مياه النيل   
لهرم إفتتاح مرشوع الصوت والضوء ىف ا -

إفتتحه جامل عبد النارص وكان مع وىل عهد (
  4/1961 /13)    اليونان األمري قسطنطني

صدور الدستور املؤقت الجديد ىف مرص    -
22/3/1964  

  29/3/1964اعة القرآن الكريم من القاهرة بدء إذ - 
مجلس األمة املرصى يصدر وثيقة إعالن  -

ترشيح جامل عبدالنارص لرياسة الجمهورية 
  20/1/1965ة الرياسة القادمة لفرت

بدء فرتة الرئاسة الثانية لجامل عبدالنارص ملدة  -
  27/3/1965ست سنوات     

زكريا محى الدين يؤلف وزارته األوىل ىف مرص   -
1/10/1965  

 عإعالن بريطانيا قرارها بسحب قواتها من جمي - 
  16/1/1968املناطق الواقعة رشق السويس 

لف وزارتة الثامنة   جامل عبد النارص يؤ -
20/3/1968  

قصف مركزى لخط برليف اإلرسائيىل الدفاعى  -
من تحصيناته قامت بها القوات % 60وتدق 

املرصية املسلحة ىف حرب االستنزاف     
8/3/1969  

لثورة التصحيح (يوم مجلس الشعب ىف مرص  -
التى قادها الرئيس أنور السادات ضد مراكز 

  14/5/1971)    القوى
نور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص    أ -

27/3/1973 
 
  

أنور السادات يؤلف وزارته األوىل ىف مرص     -
25/4/1973  

بدء حرب اكتوبر التى متثل الجولة الرابعة من  -
الرصاع العرىب االرسائيىل بعبور القوات 
املسلحة املرصية قناة السويس وتحطيم خط 

الجبهة بارليف، وكذلك بدءالحرب عىل 
  6/10/1973 بني سوريا وارسائيل  السورية

أنور السادات يؤلف وزارته الثانية، وإلغاء  -
  14/5/1980األحكام العرفية 

مرص تحتفل بتحرير سيناء وإرسائيل تعلن  -
عيد (إنسحاب أخر جندى لها عن سيناء 

  25/4/1981)   تحرير سيناء
تنفيذ حكم اإلعدام ىف قتلة الرئيس أنور  -

  15/4/1982دات السا
تشكيل وزارة ىف مرص برئاسة عاطف صدقى  -

  9/11/1986عىل لطفى    . بعد استقالة د
الدكتور كامل الجنزورى يؤلف وزارته األوىل  -

  4/1/1996ىف مرص 
كامل الجنزورى يؤلف وزارته الثانية ىف  .د -

  8/7/1997)     بعد التعديل(مرص 
وزراء عاطف عبيد رئيسا ملجلس ال, تعيني د -

  10/10/1999خلفا للدكتور كامل الجنزورى 
عاطف عبيد وتكليف . إستقالة وزارة د -

أحمد نظيف وزير . الرئيس حسنى مبارك د
 املعلومات واالتصاالت بتشكيل الوزارة ىف

  9/7/2004مرص    
 صدور قرار جمهورى بتشكيل حركة محافظني - 

 محافظا جديدا    13مرص تتضمن تعيني 
15/7/2004  

تشكيل حكومة جديدة ىف مرص بقيادة  -
  31/12/2006الدكتور أحمد نظيف    

 وهي ثورة 2011 يناير25 إنطالق ثورة - 
 يناير 25شعبية سلمية بدأت يوم الثالثاء 

  هـ هو 1432 صفر 21 املوافق 2011
  

  تاريخ-مرص  تاريخ-مرص 
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اليوم املحدد من قبل عدة جهات من 
املعارضة املرصية واملستقلني، من بينهم حركة 

أبريل وحركة كفاية وشبان اإلخوان  6شباب 
املسلمني وكذلك مجموعات الشبان عرب موقع 

والتي من " فيس بوك"التواصل االجتامعي 
) كلنا خالد سعيد(أشهرها مجموعة 

الرصد وذلك اليوم يوافق يوم عيد (ومجموعة 
ًوذلك احتجاجا عىل األوضاع . الرشطة يف مرص

ة املعيشية والسياسية واالقتصادية السيئ
ًوكذلك عىل ما اعترب فسادا يف ظل حكم 

وقبل عام . الرئيس محمد حسني مبارك
ونصف من الثورة قامت حركات املعارضة 
ببدء توعية أبناء املحافظات ليقوموا بعمل 
احتجاجات عىل سوء االوضاع يف مرص وكان 

 أبريل وحركة كفاية 6أبرزها حركة شباب 
وبعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم 

الناشط السيايس عبد الرحمن منصور بإنشاء و
كلنا خالد سعيد عىل موقع فيس "صفحة 

ودعا املرصيون إىل التخلص من النظام " بوك
وسوء معاملة الرشطة للشعب أدت هذه 
الثورة إىل تنحي الرئيس محمد حسني مبارك 

 ربيع 8,  م2011/ فرباير11عن الحكم يف 
 ففي السادسة من مساء,  هـ1432األول 

 م أعلن نائب 2011/  فرباير11الجمعة 
الرئيس عمر سليامن يف بيان قصري عن تخيل 
الرئيس عن منصبه وأنه كلف املجلس االعىل 

  11/2/2011 للقوات املسلحة إدارة شؤون البالد
 خروج الجامهري املرصية لرفض حكم اإلخوان -

  30/6/2013برئاسة محمد مرىس 
السيىس وزير  أعلن الفريق أول عبد الفتاح - 

الدفاع ىف بيان عقب اجتامع املجلس العسكرى 
شيخ األزهر وبابا (بعدد من الرموز الدينية 

قيادات مترد (والوطنية والشباب ) األقباط
: خارطة املستقبل، تضمن البيان) واإلنقاذ

 تعطيل الدستور، إجراء انتخابات رئاسية 
 

 

مبكرة، توىل رئيس املحكمة الدستورية شئون 
  3/7/2013د البال

أول عبد الفتاح السيىس وزير  دعا الفريق -
الدفاع املواطنني للتظاهر والخروج إىل 

 26/7/2013امليادين والشوارع يوم الجمعة 
ًملنح الجيش تفويضا ضد العنف واإلرهاب 

24/7/2013  
 خروج الجامهري إىل ميادين مرص تلبية لدعوة -

الفريق أول عبد الفتاح السيىس وتفويضه 
حامية الدولة والقضاء عىل اإلرهاب والعنف ب

 –الذى متارسه جامعة اإلخوان املسلمني 
قدر [أجراس الكنائس تدق مع أذان املغرب 

 مليون 35خرجوا ىف هذا اليوم بـ عدد الذين 
ُشخصا ومبا وصف بأنه أكرب مظاهرة شعبية،  ً

 2011 يناير 25ويعترب امتدادا لثورة 
 30/6/2013 ىف واستكامالً لخروج الجامهري

مطالبة بعزل الرئيس محمد مرىس ونظامه 
26/7/2013  

   الجيش-مرص 
 يدخل الجيش املرصى يافا منترصا عىل الحامية -

  8/11/1831الرتكية بها     
 الجيش املرصى يدخل حيفا منترصا عىل -

  13/11/1831الحامية الرتكية     
استمر حتى (ى لعكا  بدء حصار الجيش املرص-

  25/11/1831   ) تايلمايو ال
  27/5/1832لفلسطينة  فتح الجيش املرصى عكا ا- 
 إستيالء الجيش املرصى عىل حامة وحلب  -

14/7/1832  
 تم جالء الجيش املرصى عن غزة وهى املحطة -

  19/2/1841األخرية ىف اإلنسحاب من الشام    
 أصدر جامل عبد النارص قرارا بإنشاء جيش -

 18تطوعني من سن التحرير من الشباب وامل
  9/8/1956 سنة  50إىل 

  تاريخ-مرص  الجيش-مرص 
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 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني االردن -
  24/10/1956وسوريا ومرص    

 23/5/1963عودة القوات املرصية من اليمن  - 
 قىض عبد النارص ثاىن وثالث أيام عيد األضحى -

  وتحدث( مع قوات جبهة املواجهة مع العدو
  2/3/1969)   مرات 8

ركزى لخط برليف اإلرسائيىل الدفاعى  قصف م- 
من تحصيناته قامت بها القوات % 60وتدق 

  8/3/1969املرصية املسلحة ىف حرب االستنزاف   
يوم ( إستشهاد الفريق أول عبد املنعم رياض -

  9/3/1969)     الشهيد ىف مرص
 تدخل الخدمة بالقوات 16 طائرات اف -

 الجوية املرصية
17/1/1983  

 ة القوات املرصية ىف تحرير الكويت بدء مشارك-
19/2/1991  

  12/4/1995 عودة القوات املرصية من الصومال -
 تكليف املجلس األعىل للقوات املسلحة -

 25املرصية بادارة شئون البالد ىف أعقاب ثورة 
  11/2/2011  2011يناير 
   الخطة الخمسية االوىل-مرص 

  اصدر جامل عبد النارص بتشكيل هيئة الخطة-
  1/12/1957الخمسية األوىل    

   الدستور-مرص 
حكم محمد ( قانون ترتيبات املجلس العاىل -

  12/7/1833)  عىل
  )         حكم محمد عىل( قانون السياستنامة -

/    7/1837  
الخديوى ( الئحة مجلس شورى النواب -

 22/10/1866)  إسامعيل
 
 
 
 
 

لخديوى ا( القانون االساىس او الالئحة االساسية -
 7/2/1882)  توفيق

)  الخديوى توفيق( القانون النظامى املرصى -
1/5/1883 

 1/7/1913)  عباس حلمى الثاىن( القانون النظامى - 
امللك فؤاد  (1923 دستور اململكة املرصية عام -

 19/4/1923)  االول
)  امللك فؤاد االول (1930 دستور عام -

22/10/1930 
)  امللك فؤاد االول (1923 عودة دستور عام -

30/11/1934 
مجلس ( االعالن الدستورى االول لثورة يوليو -

  10/12/1952) قيادة الثورة
اللواء ( االعالن الدستورى الثاىن لثورة يوليو -

  10/2/1953) محمد نجيب
 16/1/1956)  جامل عبد النارص (1956 دستور عام - 
جامل ( دستور الجمهورية العربية املتحدة -

 5/3/1958)  لنارصعبد ا
) جامل عبد النارص( 1962 االعالن الدستورى عام -

27/9/1962 
) جامل عبد النارص( 1964الدستور املؤقت عام  -

24/3/1964 
) جامل عبد النارص( 1969 االعالن الدستورى عام -

7/1/1969 
محمد انور ( 1971 الدستور الدائم الصادر عام -

 11/9/1971) السادات
محمد انور ( 1971الول لدستور عام  التعديل ا-

 22/5/1980) السادات
حسنى ( 1971 التعديل الثاىن لدستور عام -

 25/5/2005) مبارك
حسنى ( 1971 التعديل الثالث لدستور عام -

  26/3/2007) مبارك

 الجيش-مرص  الدستور-مرص 
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 2011 االعالن الدستورى الصادر ىف فرباير-
  13/2/2011) املجلس االعىل للقوات املسلحة(

املجلس االعىل (واالستفتاء عليه  التعديل -
  19/3/2011) للقوات املسلحة

   السكان-مرص 
 إنشاء أول مجلس قومى للسكان ىف مرص   -

1/4/1984  
   سياسة خارجية-مرص 

 رئيس وزارة مرص سامى البارودى يستقيل -
إحتجاجا عىل قبول الخديوى توفيق مطالب 

  26/5/1882 إنجلرتا وفرنسا
كرتري األمم املتحدة  وصول داج همرشولد س-

إىل القاهرة واجتامعه بجامل عبدالنارص  
4/1/1959  

وية  السعودية وقطر توقعان عىل اتفاقية لتس-
  20/12/1992الحدود بحضور الرئيس مبارك 

   شئون داخلية-مرص 
 بداية إرضاب املسجونني السياسيني ىف -

  4/7/1961السجون املرصية   
عبدالنارص  مظاهرات ىف القاهرة ملطالبة -

ة والدميقراطية ومحاربة الفساد بالحري
23/2/1968  

 الحكومة املرصية تعلن وقف الدروس ىف -
الجامعات بعد مواجهات عنيفة بني الطالب 

  3/1/1973وقوات األمن ىف القاهرة   
 بداية اإلضطرابات الطائفية ىف الزاوية الحمراء -

  12/6/1981بالقاهرة    
شح بصعيد مرص بني   اضطربات ىف قرية الك-

  31/12/1999املسلميني واالقباط   
   عادات وتقاليد-مرص 

 منظمتا الصحة العاملية واليونيسيف وصندوق -
 األمم املتحدة للسكان يطالبون بتوقف مرص 

 
 
 

)   ىف إجتامع بجنيف(عن عادة ختان البنات 
9/4/1997  

  إلغاء قرار وزير الصحة املرصى مبنع ختان -
  24/6/1997البنات 

  اثيوبيا/ عالقات–مرص 
 وصول الرئيس األثيوىب هيالسالى إىل القاهرة -

24/6/1959  
  االردن/ عالقات–مرص 

  توقيع إتفاق تعاون عسكرى بني مرص واألردن- 
6/5/1956  
 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني االردن -

  24/10/1956وسوريا ومرص  
  األردن تطبيع العالقات الدبلوماسية بني مرص و- 

20/7/1958  
 توقيع إتفاقية دفاع مشرتك بني مرص واألردن -

4/6/1967  
 إجتامع عبد النارص بامللك حسني ملك األردن -

وباألمريال برتوىن قائد األسطول السوفيتى ىف 
  15/3/1969البحر املتوسط 

 عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص واالردن  -
25/9/1984  

  ارسائيل/ عالقات–مرص 
 بدء املفاوضات بني مرص وإرسائيل ىف جزيرة -

)     فرباير باتفاقية الهدنة24انتهت ىف (رودس 
13/1/1949  

ً شهيدا من 38 غارة إرسائيلية عىل غزة خلفت -
  28/2/1955الجيش املرصى    

 حلت إرسائيل عن شبه جزيرة سيناء باستثناء -
  22/1/1957رشم الشيخ 

تحدة اإلنسحاب  إرسائيل ترفض دعوة األمم امل-
من سيناء وغزة إال إذا حصلت عىل ضامنات 
بحرية املالحة ىف قناة السويس وخليج 

  3/2/1957    .العقبة

اثيوبيا/ عالقات–مرص   دستور-مرص 
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 أعلن أوثانت سكرتري عام األمم املتحدة ىف -
تقريره إىل مجلس األمن تأكيدات مرص بأنها 

لن تكون البادئة بأى عمل هجومى    
27/5/1967  

إلنتقامية إلرسائيل ىف  عملية جزيرة شدوان ا-
  22/1/1970 أثناء حرب االستنزاف مع مرص

 بدء حرب أكتوبر مع إرسائيل بعبور القوات -
املرصية قناة السويس وتحطيم خط بارليف   

6/10/1973  
 وقع رئيسا أركان كل من مرص وإرسائيل عند -

بني السويس والقاهرة عىل ) 101(الكيلو 
  18/1/1974اتفاقية فصل القوات 

 تم فصل القوات بصورة نهائية مبقتىض -
 101 اإلرسائيلية عند الكيلو - اإلتفاقية املرصية

    73 بعد حرب أكتوبر 974يناير 18ىف 
5/3/1974  

 متت املرحلة األخرية من اإلنسحاب اإلرسائيىل -
مبقتىض إتفاقية فصل القوات (من سيناء 

الثانية ىف سيناء التى وقعت بني مرص 
 )1975 ول سبتمربوإرسائيل ىف أ

26/2/1976  
 زيارة انور السادات للقدس وخطابه امام -

الكنيست االرسائيىل واعالن مبادرته السلمية     
19/11/1977  

 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني السادات -
رعاية الرئيس جيمى كارتر    وبيجني و

26/3/1979  
مرص تحتفل بتحرير سيناء ( عيد تحرير سيناء -

 تعلن انسحاب اخر جندى لها من وارسائيل
  )سيناء

25/4/1982  
 ضور إفتتاح أول سفارة إلرسائيل ىف القاهرة بح- 

  18/2/1980القائم باألعامل يوسف هداس 
إلياهو بن ( تعيني أول سفري إلرسائيل ىف مرص -

  24/2/1980)    اليسار
 تسلم أول سفري مرصى عمله ىف إرسائيل -

 26/2/1980)    سعد مرتىض(
  

حتى خط ( مرص تستعيد سيناء من إرسائيل -
  26/1/1981)     العريش رأس محمد

 عىل الحدود املرصية 91 وضع العالمة -
  5/1/1989اإلرسائلية ىف طابا    

  حسنى مبارك يرفع علم مرص فوق طابا بعد -
انسحاب ارسائيل منها بناء عىل التحكيم الذى 

    19/3/1989تم ىف محكمة العدل الدولية    
  االمارات العربية املتحدة / عالقات–مرص 

 دولة االمارات العربية أول دولة عربية -  
 11/11/1987تستانف عالقتها مع مرص   

 املانيا/ عالقات–مرص 
 وقعت مرص عقد إنشاء مصنع السامد مع -

  1/3/1956بعض الرشكات األملانية    
ية  زيارة إيرهارد نائب رئيس وزراء أملانيا االتحاد-

  24/1/1960صادها للقاهرة ووزير اقت
  اندونسيا/ عالقات–مرص 

 زيارة أحمد سوكارنو رئيس اندونسيا للقاهرة -
22/4/1960  

  ايطاليا/ عالقات–مرص 
  وصول السنيور امنتورى فانفاىن رئيس وزراء- 

ايطاليا واجتمع بجامل عبدالنارص وبحثا 
  6/1/1959إمكان التعاون   

  باكستان/ عالقات–مرص 
 هجوم إرهاىب وحىش يدمر السفارة املرصية ىف -

  19/11/1995باكستان 
 بريطانيا/ عالقات–مرص 

 توقيع إتفاقية األستانة بني إنجلرتا وتركيا -
 3وتنص عىل إنسحاب اإلنجليز من مرص بعد 

 22/5/1887سنوات   
 موقعة رشيد إنتصار أهاىل رشيد عىل الغزو -

  31/3/1807الربيطاىن  

 عالقات-مرص  عالقات-مرص 
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 إستمرت( حملة فريز اإلنجليزية ىف رشيد  إبادة- 
)      1807 إبريل 18 مارس إىل 16الحملة من 

8/4/1807  
  18/4/1807حملة فريزر الفاشلة عىل رشيد  -
  إنتصار الجيش املرصى عىل اإلنجليزى ىف أبو -

  21/4/1807حامد  
 توقيع معاهدة صلح بني محمد عىل وفريزر -

يز عن مرص   ىف دمنهور وتقىض بجالء اإلنجل
12/8/1807  

 توقيع إتفاقية األستانة بني إنجلرتا وتركيا -
 3وتنص عىل إنسحاب اإلنجليز من مرص بعد 

  22/5/1887سنوات     
 ذهب سعد زغلول إىل دار املندوب السامى -

هو ) سري ريجالند ونجت(الربيطاىن ىف مرص 
وعبد العزيز فهمى وعىل شعراوى وطلبوا 

إىل باريس ليعرضوا السامح لهم بالسفر 
القضية عىل مؤمتر فرساى ويطلب اإلعرتاف 

  13/2/1918بحق مرص ىف اإلستقالل    
 إعتصام عامل السكك الحديدية ىف مرص -

  15/3/1919 إعرتاضا عىل اإلحتالل الربيطاىن
 الطائرات اإلنجليزية تقصف مدينتى أسيوط -

  23/3/1919وديروط 
يز وسحب  صدور بيان الوفد مبقاطعة اإلنجل-

  23/1/1922االرصدة من البنوك اإلنجليزية 
 بريطانيا تعلن التخىل عن حامية مرص، مع -

اإلحتفاظ بحقوقها ىف السودان إلنتهاء الحامية 
  22/2/1922الربيطانية عىل مرص 

إعرتاف بريطانيا ( فرباير 28 صدور ترصيح -
) تقالل مرص ورفع الحامية عنهابإس
28/2/1922  

ورد اللنبى من منصبه كمندرب   إستقالة الل-
) خلفه هندرسون(يطانيا ىف مرص سام لرب

14/6/1925  

إىل مرص ) لورد كيلرن( وصول مايلز المبسون -
وأستالم منصبه كمندوب سامى لربيطانيا خلفا 

  7/1/1934لبريس لورين    
التحالف والصداقة بني (1936 توقيع معاهدة -

نح مرص بريطانيا توافق عىل م(مرص وإنجلرتا 
إستقالالً جزئيا مقابل وضع الجيش اإلنجليزى 

معاهدة ألغيت (ىف منطقة قناة السويس 
  26/8/1936) 8/10/1951 ىف 1936

ألف مصطفى ( فرباير ىف مرص 4 حادث -
النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار 

 )بريطاىن للملك فاروق
4/2/1942  

 الجنود اإلنجليز يقتحمون األحياء العربية ىف -
األسكندرية بعد تزايد أعامل العنف ضدهم 

25/1/1952  
 معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة -

الشعبية ىف اإلسامعيلية ضد جنود اإلستعامر 
) عيد الرشطة ىف مرصو(اإلنجليزى 

25/1/1952  
 بدء املباحثات الرسمية بني مرص وبريطانيا -

  17/4/1953بشان الجالء    
 جالء بني الجانب املرصى استئناف مفاوضات ال- 

برئاسة جامل عبد النارص وبني الجانب 
 11/7/1954ربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج  ال

 اتفاق مرص وبريطانيا عىل جالء القوات -
 8/10/1954)    شهرا20خالل (الربيطانية 

 انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن مرص -
ة  ألف جندى بريطاىن عن منطق20ورحيل 

القنال وبدء تنفيذ املرحلة الثانية للجالء    
18/2/1955  

 قطعت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع -
سا ىف اعقاب العدوان الثالىث بريطاينا وفرن

31/10/1956  

بريطانيا/ عالقات-مرص  بريطانيا/ عالقات-مرص 
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 وصول جورج بروان وزير الدفاع الربيطاىن إىل -
القاهرة واجتامعه مع الرئيس جامل عبد 

 املرصية    النارص لبحث العالقات الربيطانية
6/1/1958  

 أعادت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا -
بعد قطعها ىف عدوان الثالىث عىل مرص    

1/12/1959  
  إعالن بريطانيا قرارها بسحب قواتها من جميع- 

  16/1/1968املناطق الواقعة رشق السويس 
 األمري تشارلز وىل عهد بريطانيا يزور مرص    -

11/3/1995  
  تانزانيا/عالقات –مرص 

  صدر بيان مشرتك للمحادثات بني جامل عبد -
النارص وجوليوس نرييرى رئيس جمهورية 

ًا عىل دعم الوحدة اإلفريقية تانزانيا مؤكد
11/4/1967  

  تركيا/ عالقات–مرص 
 داخل األراىض" كوتاهية" الجيش املرصى يحتل - 

الرتكية، ويصبح عىل مقربة من األستانة 
  2/2/1833. لعثامنيةعاصمة الدولة ا

 الجيش املرصى يحتل مدينة أزمري، فيستنجد -
 13السلطان بروسيا التى ترسل أسطولها و

ألف جندي، وتوقع الدولتان معاهدة تحالف 
تؤدى إىل تدخل إنجلرتا وفرنسا للتوفيق بني 

  28/2/1833تركيا ومحمد عىل    
 إنتصار الجيش املرصى عىل الجيش الرتىك ىف -

عركة إستمرت ثالث ساعات     حمص بعد م
8/ 7/1832  

  تونس/ عالقات–مرص 
إجراء محادثات بني الرئيس عبدالنارص  -

يب بورقيبه رئيس جمهورية والرئيس الحب
 20/2/1965تونس 

 
 
  

  الجزائر/ عالقات–مرص 
 بدأ جامل عبد النارص زيارته األوىل للجزائر -

  4/5/1963) 8/5/63 وأستمرت الزيارة حتى(
 جامل عبد النارص بالقاهرة بأحمد بن  إجتامع-

  18/5/1963بيال ألول مرة بعد إنتخابه     
  جنوب افريقيا/ عالقات–مرص 

 مرص تقطع عالقتها مع حكومة جنوب إفريقيا -
  31/5/1961رصارها عىل التفرقة العنرصية إل

   عالقات دولية-مرص 
 دخول مرص واململكة العربية السعودية اىل -

  24/10/1945    االمم املتحدة 
 اجتمع عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف تيتو -

 وانديرا غاندى اثناء إنعقاد مؤمتر اقطاب عدم
  23/10/1968اإلنحياز املنعقد ىف نيودلهى   

 فوز مرص لعضوية مجلس األمن للمرة الرابعة  -
1/11/1983 

  1/6/1996ألمن   توىل مرص رئاسة مجلس ا-
  روسيا/ عالقات–مرص 

  31/5/1943 تعرتف باإلتحاد السوفيتى مرص -
ً عقدت مرص مع روسيا اتفاقا إلنشاء معمل -

 11/2/1956لألبحاث الذرية    
 الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف يعلن -

رسميا أنه سريسل متطوعني ملرص ىف حالة 
  23/8/1956تعرضها ألى إعتداء     

 قام جامل عبد النارص بزيارة اإلتحاد السوفيتى -
زيارة مفاجئة إثر إنتهاء رحلته إىل يوغوسالفيا    

17/7/1958  
 زيارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى -

وإجتامعة بنيكتا خروشوف وأستمرت الزيارة 
 زار فيها جمهوريات 16/5/1958حتى 

  28/4/1958السوفيت     

روسيا/عالقات -مرص  تانزانيا/ عالقات-مرص 
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 الرئيس السوفيتى خروشوف ينتقد سياسة -
  16/3/1959ىف مرص لنارص تجاه الشيوعيني عبدا

 زيارة جامل عبد النارص لإلتحاد السوفيتى     -
27/8/1965  

 إجتامع عبد النارص مع الرئيس السوفيتى -
  23/6/1967نيكوالى بودجورىن      

 اجتمع عبدالنارص مع كرينيل مازاروف النائب -
األول لرئيس الحكومة السوفيتية وتنأوال أزمة 

  12/1/1968الرشق األوسط     
 قام عبدالنارص بزيارة رسية إىل موسكو حيث -

اجرى محادثات رسية مع القادة السوفيت 
  ايام للتشاور حول املوقف بعد4واستمرت ملدة 

  22/1/1970الغارات اإلرسائيلية ىف العمق 
 زيارة جامل عبد النارص إىل موسكو وأجرى -

محادثات مع القيادة السوفيتية حول املوقف 
لرتكيز عىل املوقف ىف الرشق الدوىل عامة مع ا

  29/6/1970األوسط     
 توقيع معاهدة صداقة وتعاون بني مرص -

  27/5/1971 عاما 15د السوفيتى مدتها واإلتحا
 توقيع بروتوكول إنشاء مجمع الحديد والصلب -

)       بني مرص واإلتحاد السوفيتى(املرصى 
27/8/1971  

شارين  الرئيس انور السادات ينهى مهمة املست-
والخرباء السوفييت العسكريني ىف مرص      

18/7/1972  
 مجلس الشعب املرصى يصدق عىل إلغاء -

معاهدة الصداقة والتعاون املرصية السوفيتية 
  3/1976 /15   1971  مايو27املربمة ىف 

 إعادة العالقات الدبلوماسية بني مرص واإلتحاد -
 7/7/1984السوفيتى 

 
 
 
 
  

  عوديةالس/ عالقات–مرص 
  زيارة امللك عبد العزيز آل سعود إىل مرص-

10/1/1946  
 زار جامل عبد النارص اململكة العربية السعودية -

 بشان اإلتفاق الثالىث بني مرص 22 ابريل 20من 
  20/4/1956 والسعودية واليمن

 اجتامع عبدالنارص بفيصل آل سعود ملك -
 اململكة العربية السعودية بالقاهرة

18/12/1969  
 الرئيس مبارك يتسلم ميدالية االسطرالب -

السعودية من سلطان سليامن عبدالعزيز 
 )رائد الفضاء السعودي(

17/6/1987  
  السودان/ عالقات–مرص 

 أنشات الحكومة املرصية وزارة خاصة -
ًللسودان لإلرشاف عليه باعتباره أرضا مرصية 
وعينت عبد القادر حلمى باشا حكمدار عاما 

 نلعموم السودا
21/2/1882 

 إستيالء القوات املرصية عىل أبو حمد ىف -
السودان ووصول البعثة العسكرية الفرنسية 

  7/8/1897إىل السودان   
 توقيع اتفاقية السودان بني مرص وإنجلرتا -

مرص وإنجلرتا يتفقان عىل اقتسام السيـادة (
  19/1/1899)  ىف السودان 

   بدء جالء الجيش املرصى من السودان  -
29/11/1924  

 إتفاق بني مرص وإنجلرتا برضورة موافقة مرص -
عىل أية مرشوعات تجرى عىل مجرى النيل 

 وزيادة حصة السودان من مياه النيل
7/5/1929  

السودان/ عالقات-مرص  روسيا/ عالقات-مرص 



  

 

 555

  

  )الكشاف الهجاىئ( الجزء الثاىن -قاموس التواريخ 

 اتفاقية تقاسم مياه النيل بني مرص -
  1951والسودان وقعت بالقاهرة نوفمرب 

 توقيع اإلتفاق املرصى الربيطاىن بشأن السودان -
 مبنح السودان حق تقرير املصري وقد قىض(

         1/1/1956انفصل فعالً ىف 
     12/2/1953  

 أول إجتامع بني جامل عبد النارص وإبراهيم -
  21/7/1960عبود الرئيس السوداىن    

  عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص والسودان- 
18/3/1981  

ة  إلغاء الرسوم الجمركية عىل البضائع املتبادل-
  19/1/1983بني مرص والسودان    

  سوريا/ عالقات–مرص 
 زيارة أديب الشيشيكىل رئيس سوريا إىل -

  11/12/1952القاهرة 
 توقيع اتفاقية عسكرية ثالثية بني االردن -

  24/10/1956وسوريا ومرص      
 وافق مجلس األمة املرصى باإلجامع عىل إتحاد -

  29/1/1958مرص وسوريا     
ام الوحدة بني مرص وسوريا      إعالن قي-

1/2/1958  
 صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية -

املتحدة بعد إعالن الوحدة بني مرص وسوريا    
5/2/1958  

إنتهت الزياة ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا -
  14/2/1960)    19/3/1960ىف 

إستمرت ( زيارة جامل عبد النارص لسوريا -
  20/2/1961)     9/3/1961حتى 

 إستقبل جامل عبد النارص عبد الحميد الرساج بعد - 
  13/5/1962أن هرب من سجن املزة بسوريا     

 بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق -
 14/3/1963قامة وحدة بني الدول الثالث  إل

 
 
  

 تم توقيع مرشوع إتفاق الوحدة بني مرص -
  17/4/1963وسوريا والعراق       

ع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف  توقي-
بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 

  17/4/1971االسد    
 اربعة إرهابيني تابعني لحزب البعث السورى -

يقتحمون سفارة مرص ىف أنقرة ويحتجزون 
 شخصا داخل املبنى 18السفري وابنه و

13/7/1971  
 قمة ثالثية مرصية سورية سودانية بالخرطوم -

  27/2/1977قررت تشكيل قيادة سياسة موحدة 
 إجتامع بني الرئيس السورى حافظ األسد -

والرئيس املرصى حسنى مبارك ىف دمشق   
15/1/1998  

  الصني/ عالقات-مرص 
  16/5/1956إعرتاف مرص بالصني الشعبية   -
ه  الرئيس حسنى مبارك يتسلم الدكتورا-

  4/1999 /6الفخرية من جامعة بكني     
  العراق/ عالقات-مرص 

 مرص ترسل رسبا من الطائرات إىل مطار -
 الحبانية بالعراق لتأييد االنقالب العراقى

18/7/1958  
 بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق -

  14/3/1963إلقامة وحدة بني الدول الثالث  
بني مرص  تم توقيع مرشوع إتفاق الوحدة -

  17/4/1963وسوريا والعراق    
 اعلن التشكيل القيادة السياسية املوحدة من -

  20/12/1964مرص والعراق    
 بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير -

  19/2/1991الكويت  

العراق/ عالقات-مرص  سوريا/ عالقات-مرص 
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  غانا/ عالقات-مرص 
 وصل إىل القاهرة كوامى نكروما رئيس وزراء -

املسائل غانا وتباحث مع جامل عبد النارص ىف 
  15/6/1958التى تهم البلدين    

  فرنسا/ عالقات-مرص 
 بدء معركة املنصورة ووقوع امللك لويس -

التاسع ملك فرنسا ىف االرس عىل يد املرصيني 
  8/2/1250)       ىف دار ابن لقامن باملنصورة(

 فرنسا تدفع ملرص ديه مالية كبرية لفك أرس -
ابن لقامن امللك لويس التاسع املعتقل ىف دار 

  7/5/1250باملنصورة      
 خرجت كتيبة من الفرنسيني من بلبيس -

وطافت القرى ملصادرة الجامل والحمري 
لصالح الجيش وعندما وصلت إىل بردين 
تصدى لها االهاىل وهزم الفرنسيني ثم أرسلت 
القيادة الفرنسية قوة كبرية ىف اليوم التاىل 

ها وأشعلت النار في" بردين" استولت عىل
28/2/1799  

  يخوض املرصيون وألفرنسيون معركة سنهور- 
قرب دمنهور إنتهت املعركة بإنسحاب 

  3/5/1799الفرنسيني    
بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش -

  24/1/1800)     الفرنسيني عن مرص
 قطعت مرص عالقاتها الدبلوماسية مع -

نسا ىف اعقاب العدوان الثالىث وفربريطاينا 
31/10/1956  

 مبارك وشرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى -
  8/4/1996الجديد  

  الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرنىس جاك -
شرياك يفتتحان مستشفى قرص العينى التعليمى    

17/4/1996 
 
 
 
  

  فرنسا تسلم مرص امللفات الخاصة بقناة السويس- 
ية مبا تحتويه من وثائق سياسية وسجالت مال

  12/12/1998    1859حفرها عام منذ بدء 
  فلسطني/ عالقات-مرص 

 29/3/1955جامل عبد النارص يزور غزة    -
  قربص/ عالقات-مرص 

 إستقبال جامل عبدالنارص لألسقف مكاريوس -
  3/6/1961قاهرة رئيس قربص لدى زيارته لل

 إستئناف العالقات الدبلوماسية بني مرص -
  3/4/1984وجزيرة قربص 

  كوريا/ عالقات-مرص 
 إستقبل عبد النارص كارنج موك نائب رئيس -

ة كوريا الدميقراطية الشعبية جمهوري
10/2/1968  

  كوريا الجنوبية/ عالقات-مرص 
 سأول رئي( الرئيس مبارك يزور كوريا الجنوبية - 

  9/4/1999) مرصى يزور كوريا الجنوبية
  الكويت/ عالقات-مرص 

  28/8/1989إفتتاح خط برى بني مرص والكويت  -
 بدء مشاركة القوات املرصية ىف تحرير -

  19/2/1991الكويت 
  لبنان/ عالقات-مرص 

 لقاء جامل عبد النارص بفؤاد شهاب ىف منطقة -
وادى الحرير عىل الحدود السورية اللبنانية    

26/3/1959  
 عودة العالقات الدبلوماسية بني مرص ولبنان -

9/6/1989  

لبنان/ عالقات-مرص  غانا/ عالقات-مرص 
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مبارك لبريوت  زيارة مفاجئة للرئيس حسنى -
لتأكيد الدعم املرصى للبنان ضد إرسائيل     

19/2/2000  
  ليبيا/ عالقات-مرص 

  2/12/1952صول امللك السنوىس لزيارة مرص  و-
 توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف -

 بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه الرؤساء
  17/4/1971االسد السادات والقذاىف و

قتال مرصى ليبى عىل حدود ) يوليو24 - 21 (-
مرص الغربية توقف بعد وساطة جزائرية   

21/7/1977  
 توقيع إتفاقية التكامل الصناعى بني مرص -

  22/3/1990وليبيا 
  املغرب/ عالقات-مرص 

 إتفاقيات للتعاون بني 6 الرئيس مبارك يوقع -
  23/5/2000مرص واملغرب     

  الهند/ عالقات-مرص 
ىف  عبد النارص بنهرو ألول مرة  إجتامع جامل-

  15/2/1955ك القاهرة وصدور بيان مشرت
  12/4/1955ة الرئيس عبد النارص للهند  زيار-
 بدء جامل عبد النارص زيارة للهند وأجتمع -

        10/4/1960بنهرو وأستمرت الزيارة حتى 
28/3/1960  

 أجرى عبد النارص محادثات مع أنديرا غاندى -
لهند ووزير الدولة الهندى رئيسة وزراء ا

بالقاهرة حول تدعيم عدم اإلنحياز      
8/7/1966  

 اجتمع عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف تيتو -
وانديرا غاندى اثناء إنعقاد مؤمتر اقطاب عدم 

 23/10/1968إلنحياز املنعقد ىف نيودلهى   ا
 
 
 
 
  

  هولندا/ عالقات-مرص 
لحضور  الرئيس حسنى مبارك يزور هولندا -

  11/3/1989مؤمتر البيئة العاملى     
  الواليات املتحدة االمريكية/ عالقات-مرص 

 أعلن داالس وزير خارجية أمريكا سحب -
  18/7/1956عداتها لتمويل السد العاىل  مسا

فيليبس تالبوت ( إجتمع جامل عبد النارص بـ -
مساعد وزير الخارجية األمريكية وتنأول 

 البلدين واملوقف يف اإلجتامع العالقة بني
  18/4/1965الرشق األوسط      

 مرص ترفض زيارة قطع األسطول السادس -
ومن أسباب الرفض أن ليفى (األمريىك ملوانيها 

إرسائيل  أشكول رئيس وزارة إرسائيل رصح أن
تعتمد عىل األسطول السادس ىف حاميتها      

13/5/1967  
س  بعث عبدالنارص رسالة إىل جونسون الرئي-

األمريىك ردا عىل رسالته التى بعثها ىف 
23/5/1967      3/6/1967  

 قررت مرص قطع العالقات الدبلوماسية مع -
الواليات املتحدة األمريكية ملساندتها للعدوان 

  6/6/1967اإلرسائيىل   
 زيارة الرئيس األمريىك نيكسون للقاهرة ىف -

أول زيارة يقوم بها رئيس أمريىك ملرص     
12/6/1974  

 زيارة الرئيس انور السادات األوىل للواليات -
  26/10/1975املتحدة األمريكية    

زيارة الرئيس األمريىك باراك أوباما إىل مرص  -
  4/6/2009وإلقائه خطابا ىف جامعة القاهرة 

 الكشف عن أزمة التمويل ملنظامت مدنية -
أجنبية تعمل ىف مرص ىف نشاط سياىس بدون 

 طائرة .  عدد من األمريكينيترخيص، واتهام
  

الواليات املتحدة/ عالقات-مرص  ليبيا/ عالقات-مرص 
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أمريكية تهبط فجأة ىف مطار القاهرة وتحمل 
املتهمني األمريكيني ىف قضية التمويل إىل 
الواليات املتحدة دون معرفة املتسبب ىف 
السامح لهم بالسفر وهم قيد التحقيق 

  .ه إجراء غري دستورىن ثم ظهر أ29/2/2012
  اليابان/ عالقات-مرص 

  13/3/1995 ىف زيارة لليابان لرئيس مبارك ا-
  اليمن/ عالقات-مرص 

 اإلعالن عن قيام إتحاد فيدراىل من الجمهورية -
  8/3/1958ية املتحدة واململكة اليمنية  العرب

 القاهرة تعلن من جانبها انهاء االتحاد -
  26/12/1961الفيدراىل مع امللكية اليمنية     

  23/5/1963دة القوات املرصية من اليمن  عو- 
 السالل الـلـه إجتامع الرئيس عبدالنارص بعبد-

  30/5/1963ىف القاهرة     
 زيارة جامل عبد النارص لليمن ألول مرة  -

23/4/1964  
 توقيع إتفاق التنسيق بني مرص واليمن بالقاهرة  -

13/7/1964  
 أجرى عبدالنارص مباحثات مع قحطان -

 الجمهورية اليمنية الجنوبية رئيسالشعبى 
27/1/1969  

  9/2/1988عودة العالقات بني مرص واليمن  -
  يوغسالفيا / عالقات-مرص 

 ترصيح مشرتك بني الرئيس جامل عبدالنارص -
والرئيس اليوغسالىف تيتو يؤيدان فيه مذهب 

  6/1/1956التعايش السلمى    
 جامل عبد النارص يزور يوغسالفيا ويجتمع -

  28/6/1958بتيتو  
يوغسالىف ملرص واجتامعه  زيارة تيتو الرئيس ال-

بجامل عبد النارص وغادر القاهرة ىف 
22/2/1959  

20/2/1959 
 
 

 زيارة جامل عبد النارص إىل يوغوسالفيا للمرة -
الثانية وإجراء مباحثات ىف بريوىن وأستمرت 

 13/6/1960         24/6/1960الزيارة حتى 
 زار جامل عبد النارص يوغوسالفيا للمرة -

د بها اإلجتامعات مع الرئيس تيتو       الرابعة وعق
12/5/1963  

  زيارة الرئيس تيتو القاهرة ويجتمع بالرئيس -
  26/4/1965جامل عبد النارص       

 استقبل جامل عبد النارص الرئيس اليوغسالىف -
جوزيف بروز تيتو والوفد املرافق له      

3/2/1968  
تو   اجتمع عبد النارص بالرئيس اليوغسالىف تي-

وانديرا غاندى اثناء إنعقاد مؤمتر اقطاب عدم 
  23/10/1968نحياز املنعقد ىف نيودلهى  اإل

 إجتامع عبدالنارص مع الرئيس اليوغوسالىف -
غري تيتو ىف أسوان ومحادثات حول دور الدول 

  22/6/1970نحازة ىف املوقف الدوىل امل
  اليونان/ عالقات-مرص 

  7/6/1960 زيارة عبدالنارص لليونان      -
   امليثاق الوطنى-مرص 

وقدمه ) ىف مرص( صدور امليثاق الوطنى -
الرئيس جامل عبد النارص إىل املؤمتر الوطنى     

21/5/1962  
 إقرار امليثاق الوطنى املرصى ىف املؤمتر الوطنى -

  29/6/1962القومى الشعبى      
  )صحيفة مرصية(املرصى 

  5/5/1954تعطيل جريدة املرصى املرصية  -
  )مقرئ قرآن(مصطفى اسامعيل 

  17/6/1905 مولده    -
  26/12/1978 وفاته    -

مصطفى اسامعيل اليابان/ عالقات-مرص 
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صحفى (مصطفى أمني    
مرصى وكاتب قام مع 
شقيقه عيل أمني بتأسيس 

  )صحيفة أخبار اليوم
   1914/ 2 /21 مولده -

   :النشأة والتعليم
 فرباير 21 ولد التوأمان مصطفى وعيل أمني يف -

مني أبو يوسف محاميا ، كان والدهام أ1914
كبريا، أما والدتهام فهي ابنة أخت الزعيم 
سعد زغلول، ولذا انعكست الحياة السياسة 
بشكل كبري عىل حياة الطفلني حيث وترعرعا 

  يف بيت زعيم األمة
 بكلية الحقوق ثم سافر إىل 1935 التحق عام -

بجامعة جورج  إلكامل دراسته فالتحق أمريكا
ىل ، ودرس العلوم السياسية، وحصل عتاون

درجة املاجيستري يف العلوم السياسية مع 
، ثم عاد إىل 1938مرتبة الرشف األوىل عام 

مرص وعمل كمدرس ملادة الصحافة بالجامعة 
  األمريكية ملدة أربع سنوات

  :العمل الصحفى
 كانت الصحافة هي العشق األول ملصطفى -

ًأمني وكذلك شقيقه، وبدأ العمل بها مبكرا 
يف " الحقوق" مجلة ًوذلك عندما قدما معا

سن الثامين سنوات، والتي اختصت بنرش 
أخبار البيت، تال ذلك إصدارهام ملجلة 

، وقاما فيها مبهاجمة 1928عام " التلميذ"
الحكومة وانتقاد سياساتها، فام لبثت أن تم 

" األقالم"تعطيل إصدارها، أعقبها صدور مجلة 
ًوالتي مل تكن أوفر حظا من سابقتها حيث تم 

 ًقها أيضاإغال
 
 
 
 
  

 انضم مصطفى للعمل مبجلة 1930 يف عام -
ً، وبعدها بعام تم تعينه نائبا "روز اليوسف"

ًلرئيس تحريرها وهو ما يزال طالبا يف املرحلة 
الثانوية، وحقق الكثري من التألق يف عامل 

" أخر ساعة"الصحافة، ثم انتقل للعمل مبجلة 
 والتي أسسها محمد التابعي، وكان مصطفى

  أمني هو من اختار لها هذا االسم
 وقد أصدر مصطفى أمني عدد من املجالت -

صدى "و" مجلة الربيع "والصحف منها 
ًوغريها والتي أوقفتها الحكومة نظرا " الرشق

 التي توجهها هذه املجالت لالنتقادات
  والصحف إليها

" أخبار اليوم" مولد جريدة 1944 شهد عام -
أمني، وكانت بواسطة كل من مصطفى وعيل 

هذه الجريدة مبثابة الحلم الذي تحقق لهام، 
وبدأ التفكري بها بعد استقالة مصطفى من 

حيث أعلن عن رغبته يف " االثنني"مجلة 
امتالك دار صحفية تأيت عىل غرار الدور 
الصحفية األوروبية، وبالفعل ذهب مصطفى 
أمني إىل أحمد باشا رئيس الوزراء ووزير 

عه يف الصحيفة الجديدة، الداخلية ليتحدث م
وطلب منه ترخيص إلصدار صحيفة سياسية 

، وبدأ "أخبار اليوم"باللغة العربية باسم 
مصطفي يف اتخاذ اإلجراءات القانونية إلصدار 

، وجاء يوم 1944 أكتوبر 22الصحيفة يف 
 نوفمرب ليشهد صدور أول عدد من 11السبت 

ً، وقد حققت الصحيفة انتشارا "أخبار اليوم"
ائالً، وتم توزيع عرشات النسخ منها مع ه

صدور العدد األول، وقد سبق صدورها حملة 
دعاية ضخمة تولتها األهرام، وقد قام األخوان 

عام " أخر ساعة"أمني بعد ذلك برشاء مجلة 
   من محمد التابعى1946

مصطفى أمني مصطفى أمني
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  :من مؤلفاته
   أمريكا الضاحكة-
   تحيا الدميقراطية-
   من عرشة لعرشين-
  عرشة من واحد ل-
   الجامهري)معبودة ( نجمة-
   أفكار ممنوعة-
   فكرة200 الـ -
   سنة أوىل حب-
   ست الحسن-
   لكل مقال أزمة-
  "مشاهري الفن والصحافة" أسامء ال متوت -
   صاحبة الجاللة يف الزنزانة-
   صاحب الجاللة الحب، ال -
   بني الصحافة والسياسة-
 اصدر مصطفى امني وعىل امني جريدة اخبار -

  اليوم
11/11/1944  

  أصدر مصطفى أمني وعىل أمني جريدة األخبار- 
  15/6/1952 اليومية

 ألقى القبض عىل مصطفى أمني بتهمة التخابر -
وصدر الحكم عليه (مع املخابرات األمريكية 

أغسطس  21باالشغال الشاقة املؤبدة ىف
1966    (21/7/1965  

 صدور الحكم عىل مصطفى أمني باألشغال -
  21/8/1966 املؤبدة     الشاقة

ً أصدر الرئيس أنور السادات قرار جمهوريا -
  17/4/1974بالعفو عن مصطفى أمني      

  1997/ 4 /13 وفاته    -
  )كردى عراقى(مصطفى برزاىن 

مصطفى برزاىن يدعو لثورة االكراد ضد  -
 9/9/1961العراق 

 
 
  

ـدوى ـب ( مصــطفى بهجــت ـب صــحفى وكاـت
  )مرصى

  28/11/1921 مولده    -
  28/2/2002 وفاته    -

وزير الزراعة  سياىس مرصى(مصطفى الجبىل 
  )األسبق

  17/12/1903 مولده    -
  20/12/1988 وفاته    -

مستشـار الـرئيس ) دكتـور(مصطفى حجازى 
ـمـــن (املؤـقـــت ملرص للـشـــئون السياـســـية 

5/7/2013(  
   مواليد القاهرة-
 حاصل عىل الدكتوراه ىف الهندسة واإلدارة -

تيجية لألزمات من جامعة جنوب االسرتا
  كاليفورنيا وأستاذ بنفس الجامعة

 خبري دوىل ىف مجاالت األستشارات االسرتاتيجية -
  وتطوير املؤسسات

ًمصطفى حجازى مؤمترا صحفيا عامليا . د عقد - ً
 يونية 30أوضح فيه ما حدث ىف مرص ىف 

ًأنها ثورة شعبية وليس انقالبا [ 2013
لعدالة االجتامعية بني ًعسكريا، وذلك ليحقق ا

املرصيني، وأن اعتصامات اإلخوان املسلمني مل 
تكن سلمية وأن املرصيني توحدوا ضد عدو 

  17/8/2013 ]مشرتك
  )رسام كاركاتريى مرصى(مصطفى حسني 

  7/3/1935 مولده    -
سياىس مرصى ورئـيس وزراء (مصطفى خليل 

  )مرص األسبق
  1920/ 11 /18 مولده    -
  7/6/2008 وفاته    -

مصطفى خليل مصطفى أمني
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  )طبيب اطفال مرصى(مصطفى الديواىن 
  19/1/1906 مولده    -
  28/12/1993 وفاته    -

  )دكتور نفىس مرصى(مصطفى زيور 
  1/9/1907 مولده    -

  )أديب مرصى(مصطفى السحرىت 
  23/12/1902 مولده    -

  )أديب مرصى(مصطفى السقا 
  17/3/1895 مولده    -
  1969/  /  وفاته     -

ــيس (دى مصـــطفى رش صـــحفى مرصى ورـئ
  )تحرير الوفد سابقا

  5/10/1935 مولده    -
 29/6/1989 وفاته    -

  )أديب مرصى(مصطفى صادق الرافعى 
  15/1/1880 مولده    -
  10/5/1937 وفاته    -

دكتــور مرصى واســتاذ (مصــطفى العبــادى 
  )التاريخ بكلية االداب بجامعة اإلسكندرية

  10/10/1928 مولده    -
  )شيخ االزهر(عبد الرازق مصطفى 

  15/2/1947 وفاته    -
  )غناىئ مرصى شاعر( مصطفى عبدالرحمن

  1/9/1915 مولده    -
  10/8/1992 وفاته    -

مـخـرج اـمـريىك الجنـسـية (مـصـطفى العـقـاد 
  )سورى االصل

 وفاته  ىف حادث تفجري باحد فنادق عامن -
 )باالردن

11/11/2005 
 
 
 
 
  

  )ىأديب وناقد مرص(مصطفى فاضل 
 16/1/2008 وفاته    -

  )ممثل لبناىن(مصطفى فروح 
  16/2/1957 وفاته    -

  )سياىس مرصي( مصطفى الفقى 
  14/11/1944 مولده    -

  )سياىس مرصى(مصطفى فهمى 
  مصطفى فهمى يؤلف نظارته األوىل ىف مرص-

14/5/1891  
  )زعيم مرصى(مصطفى كامل 

  14/8/1874 مولده    -
التى " املدارس"ن مجلة  صدور العدد األول م-

  18/2/1893أصدرها مصطفى كامل   
 - مصطفى كامل ( صدور جريدة اللواء برئاسة -

  2/1/1900)     عبدالعزيز جاويش
 اعلن مصطفى كامل ىف خطبة زيزينيا تاسيس -

  21/10/1907الحزب الوطنى    
 اإلعالن عن تاسيس الحزب الوطنى املرصى -

  22/10/1907بزعامة مصطفى كامل     
 اإلفراج عن املسجونني املحكوم عليهم ىف -

حادثة دنشواى إستجابة لجهود مصطفى 
  7/1/1908كامل   

 عاما بعد إصابته مبرض السل  34 وفاته عن -
10/2/1908  

  )فنان تشكيىل مرصى(مصطفى كامل 
  31/1/1982 وفاته    -

ورئـيس سياىس مرصى (مصطفى كامل حلمى 
  )مجلس الشورى املرصى السابق

  6/3/1922 مولده    -
  11/7/2008 وفاته    -

مصطفى كامل حلمى مصطفى الديواىن
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  )خبري بيئة مرصى(مصطفى كامل طلبه 
  8/2/1922 مولده    -

  )أديب مرصى(مصطفى لطفى املنفلوطى 
  30/9/1877 مولده    -
  12/7/1924 وفاته    -

 سياىس وزعيم وفـدى مرصى( مصطفى النحاس
  )ورئيس وزراء سابق

)1879 - 1965(   
  15/6/1876 مولده    -
 مصطفى محمد سامل -

النحاس، احد ابرز 
السياسيني املرصيني يف 

تويل منصب رئيس وزراء . القرن العرشين
). الشعب حاليا(مرص ورئيسا ملجلس االمة 

ًساعد عىل تأسيس حزب الوفد وعمل زعيام 
عندما تم حل ، 1952 إىل 1927له من 

ساهم كذلك يف تأسيس جامعة الدول . الحزب
  العربية

مصطفى ( ولد مصطفى محمد سامل النحاس -
 سمنود يف قرية 1876سنة ) النحاس باشا

، وتعلم مبدرسة النارصية ثم الخديوية الغربية
الثانوية وتخرج يف مدرسة الحقوق، عني قاضيا 
باملحاكم االهلية وخدم بالسلك القضاىئ فرتة 

  طويلة
 عهد امللك فاروق إيل 1937 ديسمرب 30 يف -

انية، وكان محمد محمود بتأليف وزارته الث
محمد محمود زعيام للمعارضة يف مجلس 
النواب ورئيسا لحزب األحرار الدستوريني 
 الذي عطل الدستور والحياة الربملانية يف عام

واشرتك الحزب الوطني وكان يرأسه 1928
 ! محمد حافظ رمضان يف الوزارة املسئولية

 
 
 
 

واستصدر محمد محمود يف البداية مرسوما 
  الربملان شهرابتأجيل انعقاد 

 اعرتض اعضاء مجلس النواب عيل قرار الحل -
فتدخل البوليس إلخراج األعضاء بالقوة من 
املجلس، وكان أحمد ماهر باشا رئيسا 
للمجلس وأمر بعدم مناقشة مرسوم تأليف 
الوزارة، ومرسوم حل الربملان فقرر الوفد 
. فصله لتضامنه مع محمود فهمي النقرايش

  مرشحو القرص
 أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي  ألف-

النقرايش وأنصارهام حزبا جديدا باسم الهيئة 
السعدية برئاسة أحمد ماهر باشا، وجرت 

 وحصل مرشحو 1938االنتخابات يف أبريل 
 للدستوريني 113( مقعدا 193القرص عيل 

 مقعدا، 12وحصل الوفد عيل )  للسعديني80و
 مقاعد، كام حصل 4والحزب الوطني عيل 

.  مقعدا55تقلون املوالون للحكومة عيل املس
 أبريل 27وقدم محمد محمود استقالته يف 

قد . م فكلفه امللك بتأليف وزارته الثالثة1938
استعان محمد محمود بإسامعيل صدقي عدو 
العامل األول الذي ارتبط اسمه بسياسة القهر 

  وإلغاء الدستور والعنف ضد الحركة العاملية
املحاولة الثالثة لالعتداء  وقعت 1938 يف عام -

عيل الزعيم مصطفي النحاس بوضع متفجرات 
يف موتور سيارته، فاكتشف أمرها وتم إبعادها 

. الـلـهونجا الزعيم مصطفي النحاس برعاية 
ثار خالف منذ البداية حول رغبة محمد 
محمود أن يضم لوزارته أكرب عدد من 
الدستوريني، ألن حزبه حصل عيل األغلبية 

امللك وأرص عيل متثيل السعديني بنسبة فرفض 
معقولة، واستمر الرصاع مع القرص ممثال يف 

  عيل ماهر باشا رئيس الديوان املليك
 بعد مرور عام وشهرين ساءت صحة محمد - 

 محمود فقدم استقالته، فعهد امللك فاروق إيل 
 
  

مصطفى النحاس مصطفى كامل طلبه
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عيل ماهر باشا بتأليف الوزارة للمرة الثانية 
جتامعية ضمن وانشأت وزارة الشئون اال

مل ميض عيل تشكيل الوزارة . الوزارات املشكلة
اسبوعان حتي نشبت الحرب العاملية الثانية 
وضاعت كل أماين وآمال العامل يف صدور 

 1939ويف أول سبتمرب . ترشيعاتهم املعطلة
أعلنت الوزارة االحكام العرفية كام فرضت 

مذكرة %. 1رضيبة إضافية للدفاع قدرها 
  النحاس

م قدم الزعيم مصطفي 1940 أبريل 5يف  -
النحاس مذكرة للسفري الربيطاين ليحملها إيل 
الحكومة الربيطانية فيها أن ترصح من اآلن 
بأن القوات الربيطانية ستنسحب من األرايض 
املرصية فور انتهاء الحرب وأن مرص ستشارك 
يف مفاوضات الصلح وسيتم االعرتاف بحقوق 

االحكام العرفية، مرص يف السودان وإلغاء 
وقوبلت هذه املذكرة بارتياح كبرية من فئات 

  الشعب
م أعلنت إيطاليا الحرب عيل 1940 يف يونيو -

الحلفاء منضمة إيل أملانيا وساءت العالقة بني 
السفارة الربيطانية ووزارة عيل ماهر باشا 

 وجهت 1940 يونيو 22املؤيدة للمحور ويف 
لك بأنه ال سبيل السفارة الربيطانية إنذارا للم

للتعاون مع عيل ماهر باشا ولوحت رصاحة 
بانزال امللك عن العرش ووضعه تحت الرقابة 

طلب امللك تشكيل وزارة . حتي ال يهرب
ائتالفية وأوفد وكيل الديوان املليك عبد 
الوهاب طلعت إيل الزعيم مصطفي النحاس 
وكان يف كفر عشام باملنوفية ورفض الزعيم 

الشرتاك يف وزارة ائتالفية مصطفي النحاس ا
حتي لو كان رئيسا لها وطالب بتأليف وزارة 
محايدة يكون أول عمل لها حل مجلس 
النواب وإجراء انتخابات حرة وانتهي االجتامع 

 دون اتفاق
 
 

 أزمة حادة يف السلع 1941 شهدت بداية عام -
التموينية وبدأت طوابري الخبز وكان الناس 

حصول عليه يهجمون عيل املخابز لل
ويتخطفون الخبز من حامليه وأوشكت األزمة 
أن تصل حد املجاعة، ووصلت قوات روميل 
يف الصحراء الغربية إيل العلمني بجوار 

 فرباير 2اإلسكندرية فخرجت املظاهرات يف 
 بتدبري القرص تهتف بحياة روميل 1942

وعجز حسني رسي عن مواجهة املوقف فقدم 
  استقالته

 وزارة حسني رسي كانت قوات  عندما استقالت-
 وطلب 1942 فرباير 2روميل بالعلمني يف يوم 

السفري الربيطاين من امللك فاروق تأليف وزارة 
تحرص عيل الوالء للمعاهدة نصا وروحا قادرة 
عيل تنفيذها وتحظي بتأييد شعبي وان يتم 

  1942 فرباير 3ذلك يف موعد أقصاه 
السياسة  استدعى امللك فاروق قادة االحزاب -

يف محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتالفية 
وكانوا جميعا عدا الزعيم مصطفي النحاس 
مؤيدين فكرة الوزارة االئتالفية برئاسة الزعيم 
مصطفي النحاس فهي تحول دون انفراد 

 3يف يوم . الوفد بالحكم ولهم أغلبية بالربملان
 رفض الزعيم مصطفي النحاس 1942فرباير 

   ائتالفيةتأليف وزارة
 تقدم 1942 فرباير 4 يف اليوم التايل املوافق -

السفري الربيطاين بإنذار جديد، إال أن الزعيم 
مصطفي النحاس رفض اإلنذار هو وجميع 
الحارضين من الزعامء السياسيني أثناء 
االجتامع الذي دعي إليه امللك بعد تلقي 
اإلنذار يف مساء اليوم حارصت القوات 

 عابدين واجتمع قائدها جرنال الربيطانية قرص
ستون بامللك الذي قبل اإلنذار ودعا الجتامع 
 القادة السياسيني وأعلن أنه كلف النحاس 

  

مصطفى النحاس
مصطفى النحاس
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بتأليف الوزارة ورفض النحاس وظل امللك يلح 
عليه مناشدا وطنيته أن ينقذ العرش ويؤلف 
الوزارة ومل يكن هناك مفر من أن يقبل 

ك للتاريخ النحاس تشكيل الوزارة مسجال ذل
يف خطاب قبوله تأليف الوزارة حديث امللك، 
وبعد أن ألححت عيل املرة تلو املرة والكرة 
بعدالكرة أن أتويل الحكم ونشادتني وطنيتي 
واستحلفتني حبي لبالدي من أجل هذا أنا 

  أقبل الحكم انقاذا للموقف منك أنت
 أرسل الزعيم مصطفي م1942  فرباير5 يف -

النحاس احتجاجا إيل السفري الربيطاين يف 
خطابه املشهور استنكر فيه تدخل اإلنجليز يف 

لقد كلفت مبهمة » شئون مرص جاء فيه
تأليف الوزاة وقبلت هذا التكليف الذي صدر 
من جاللة امللك، مبا له من الحقوق 
الدستورية وليكن مفهوما أن األساس الذي 
قبلت عليه هذه املهمة هو أنه ال املعاهدة 
الربيطانية املرصية وال مركز مرص كدولة 
مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة 

 يف بالتدخل يف شئون مرص الداخلية وبخاصة
  تأليف الوزارات أو تغيريها

 رد السفري الربيطاين مايلز المبسون عيل -
يل الرشف أن : مصطفي النحاس بخطابه قائال

أؤيد وجهة النظر التي عرب عنها خطاب 
رفعتكم املرسل منكم بتاريخ اليوم وإين اؤكد 
لرفعتكم أن سياسة الحكومة الربيطانية قامئة 

حكومة مرص عيل تحقيق التعاون بإخالص مع 
كدولة مستقلة وحليفة يف تنفيذ املعاهدة 
الربيطانية املرصية من غري أي تدخل يف شئون 
مرص الداخلية وال يف تأليف الحكومات أو 

  تغيريها
 قام الضباط االحرار باعتقاله بطريقه مهينه -

وبدون علم الرئيس محمد نجيب والذي كان 
 معارضا لذلك حيث قام بشطب اسمه من 

 
 

ف االعتقال، والتي قدمت اليه من كشو
الضباط االحرار لعلمه بوطنيته ومواقفه 

  .املرشفه السابقه وكذلك الحتكاكه به
  :ملحات تاريخية

 وصول سعد زغلول اىل االسكندرية ومعه فتح -
 بركات وعاطف بركات ومصطفى الـلـه

وكان سيد (النحاس وسنيوت حنا ومكرم عبيد 
)    15/9/1923درويش قد مات قبلها بيومني 

17/9/1923  
 مصطفى النحاس يؤلف وزارته األوىل ىف مرص  -

16/3/1928  
 جندى مرصى يعتدى بحربة بندقيته ىف -

املنصورة عىل مصطفى النحاس فيصيب 
  8/7/1930سينوت حنا     

ألف مصطفى ( فرباير ىف مرص 4 حادث -
النحاس وزارة جديدة مبرص عقب إنذار 

  4/2/1942) بريطاىن للملك فاروق
 تخىل مصطفى النحاس عن رئاسة حزب الوفد -

  6/10/1952لفؤاد رساج الدين    
  23/8/1965 وفاته    -

مفكر (مصطفى محمود 
وطبيب وكاتـب وأديـب 

   )مرصى
  27/12/1921 مولده   -
 درس الطب وتخرج عام -

ولكنه  ،يف األمراض الصدريةَّوتخصص  1953
 عام  تزوج1960تفرغ للكتابة والبحث عام 

 رزق 1973 وانتهى الزواج بالطالق عام 1961
تزوج ثانية عام ". أدهم"و" أمل"بولدين 

 من السيدة زينب حمدى وانتهى هذا 1983
  1987الزواج أيضا بالطالق عام 

مصطفى محمود فى النحاسمصط
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 كتابا منها الكتب العلمية والدينية 89 ألف -
والفلسفية واالجتامعية والسياسية إضافة إىل 

صص الرحالت، الحكايات واملرسحيات وق
ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق 

  والبساطة
 حلقة من 400 قدم الدكتور مصطفى محمود -

) العلم واإلميان(برنامجه التلفزيوين الشهري 
 مسجده يف القاهرة املعروف 1979وأنشأ عام 

ويتبع له ثالثة " مسجد مصطفى محمود"بـ 
 تهتم بعالج ذوي الدخل املحدود  طبية   مراكز 

ويقصدها الكثري من أبناء مرص نظرا لسمعتها 
 ستة عرش  من   للرحمة   قوافل   وشكل الطبية، 

،  فلكية   مراصد  أربعة  ويضم املركز ، ً طبيبا 
   للجيولوجيا ومتحفا  

  :من مؤلفاته
  أخبار اليوم(اإلسالم يف خندق( 
  أخبار اليوم(زيارة للجنة والنار(  
 أخبار  (عظامء الدنيا وعظامء اآلخرة

 )اليوم
  أخبار اليوم(علم نفس قرآين جديد(  
  أخبار (اإلسالم السيايس واملعركة القادمة

  )اليوم
  أخبار اليوم(املؤامرة الكربى( 
  أخبار اليوم(عامل األرسار(  
  أخبار اليوم(عىل حافة االنتحار(  
 دار املعارف( واإلنسان الـلـه( 
  قصص) دار املعارف(أكل العيش  
  قصص) ار املعارفد (7عنرب  
  قصص) دار املعارف(شلة األنس  
  قصص) دار املعارف(رائحة الدم  
  دار املعارف(إبليس( 
  دار املعارف(لغز املوت( 
  دار املعارف(لغز الحياة( 
  دار املعارف(األحالم( 
  دار املعارف(أينشتني والنسبية( 
 
 

  دار املعارف(يف الحب والحياة ( 
  عارفدار امل(يوميات نص الليل ( 
  دار املعارف(املستحيل ( 
  دار املعارف(العنكبوت ( 
  دار املعارف(الخروج من التابوت ( 
  قصة) دار املعارف(رجل تحت الصفر  
  دار املعارف(اإلسكندر األكرب ( 
  دار املعارف(الزلزال ( 
  دار املعارف(اإلنسان والظل ( 
  دار املعارف(غوما( 
  فدار املعار(الشيطان يسكن يف بيتنا( 
  دار املعارف(الغابة( 
  دار املعارف(مغامرات يف الصحراء(  
  دار املعارف)(أو حكاية مسافر(املدينة( 
  دار املعارف(اعرتفوا يل( 
 55  دار املعارف(مشكلة حب( 
  دار املعارف(اعرتافات عشاق(  
  دار (القرآن محاولة لفهم عرصي

 )املعارف
  دار (رحلتي من الشك إىل اإلميان

 )املعارف
 دار املعارف(طريق إىل الكعبة ال( 
 دار املعارف (الـلـه( 
  دار املعارف(التوراة( 
  دار املعارف(الشيطان يحكم( 
  دار املعارف (الـلـهرأيت( 
  دار املعارف(الروح والجسد( 
 دار املعارف(د مع صديقي امللح حوار( 
  دار املعارف(محمد( 
  دار املعارف(الرس األعظم( 
  دار املعارف(الطوفان( 
  دار املعارف() رواية(األفيون( 
  دار املعارف(الوجود والعدم( 
  دار املعارف(من أرسار القرآن( 
  دار املعارف(ملاذا رفضت املاركسية( 
  دار املعارف(نقطة الغليان(  

مصطفى محمود مصطفى محمود
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  دار املعارف(عرص القرود( 
 دار املعارف (ي القرآن كائن ح( 
  دار املعارف(أكذوبة اليسار اإلسالمي( 
  دار املعارف(نار تحت الرماد( 
  دار املعارف(أناشيد اإلثم والرباءة( 
  دار املعارف(جهنم الصغرى( 
  دار املعارف(من أمريكا إىل الشاطئ اآلخر( 
  دار املعارف(أيها السادة اخلعوا األقنعة( 
 دار املعارف(ما هو؟  ..اإلسالم(  
  دار املعارف(هل هو عرص الجنون؟( 
  دار املعارف(وبدأ العد التنازيل( 
 دار املعارف(البهائية  حقيقة( 
  دار املعارف(السؤال الحائر( 
  دار املعارف(سقوط اليسار( 
  أخبار اليوم(قراءة للمستقبل(  
  أخبار اليوم(ألعاب السريك السيايس( 
  دار املعارف(عىل خط النار( 
  بار اليومأخ(كلمة الرس( 
  أخبار اليوم (الشفاعة(  
  أخبار اليوم(الطريق إىل جهنم( 
  أخبار اليوم(الذين ضحكوا حتى البكاء( 
 دار املعارف(آرايئ ومواقفي .. حيايت وفكري( 
  دار املعارف(املسيخ الدجال( 
  أخبار اليوم (الـلـهسواح يف دنيا( 
  أخبار اليوم(إرسائيل البداية والنهاية( 
 أخبار اليوم(وابة املوت ماذا وراء ب( 
  أخبار اليوم(الغد املشتعل( 
  مجموعة قصصية صدرت يف بريوت

 )رائحة الدم(
  2009/ 10 /31 وفاته  -

  )سياىس سورى(مصطفى مريو 
بدأ رئيس الوزراء السورى مصطفى مريو زيارة  - 

 رسمية إىل بغداد هى األوىل من نوعها 
 

 

 عاما وقع خاللها الجانبان عدة 20من 
للتعاون اإلقتصادى والعلمى والثقاىف اقيات إتف
11/8/2001 

  مصلحة الربيد املرصية
  2/1/1865 تأسيس مصلحة الربيد املرصية  -

  مصنع الحديد والصلب املرصى
 البدء ىف تنفيذ مرشوع مصنع الحديد والصلب -

  9/2/1954ىف مرص      
 إفتتح جامل عبدالنارص مصنع الحديد -

  27/7/1958     والصلب بحلوان ىف مرص 
 توقيع بروتوكول إنشاء مجمع الحديد والصلب -

)     بني مرص واإلتحاد السوفيتى(املرصى 
27/8/1971  

  مصنع الغزل والنسيج باملحلة الكربى
 إنشاء مصانع الغزل والنسيج باملحلة الكربى -

17/5/1927  
 رشكة 228 صدور قرار جمهورى مبرص بتأميم -

 الغذائية والكياموية  للغزل والنسيج والصناعات
8/8/1963  

  )مجلة مرصية(املصور 
  24/10/1924دور العدد األول من مجلة املصور  ص- 

  مضيق البوسفور
  29/9/1914 تركيا تغلق مضيق البوسفور والدردنيل - 

  مضيق تريان
 باخرة أمريكية تحمل علم ليربيا تتجه نحو -

مضيق تريان وتعود بعد قصف من خفر 
  29/5/1967السواحل    

  مضيق الدردنيل
 تركيا تغلق مضيق البوسفور والدردنيل -

29/9/1914  

مضيق مصطفى محمود
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 فشل قوات الحلفاء ىف السيطرة عىل الدردنيل -
  19/2/1915)   ناء الحرب العاملية األوىلأث(

  مطابع األهرام الصحفية
 الرئيس حسنى مبارك يفتتح مطابع االهرام -

  21/10/1996 اكتوبر 6فية الجديدة مبدينة الصح
  مطار املاظة املرصى

ملاظة  ا هبوط أول رسب جوى مرصى ىف مطار -
2/6/1932  

  مطار غزة الدوىل
 افتتاح مطار غزة الدوىل الجديد ىف احتفال -

  24/11/1998تاريخى 
  مطار القاهرة الدوىل

 18/3/1963 مطار القاهرة الدوىل الجديد  إفتتاح- 
  )شاعر لبناىن(مطران خليل مطران 

  1/7/1872 مولده    -
  1/6/1949 وفاته    -

   روسيا-معاهد 
 السلطات السوفيتية توافق عىل إفتتاح معهد -

دينى يهودى ىف اإلتحاد السوفيتى ألول مرة 
  27/5/1988 عاما    50منذ 

   مرص-معاهد 
 شارع 160 إنشاء معهد اإللقاء والتمثيل -

محمد عىل حاليا املعهد العاىل للفنون 
  28/3/1927املرسحية مبرص       

  29/5/1933 لتعليم الطريان ىف مرص  إنشاء معهد- 
 أول معهد مرصى إلعداد املتخصصني ىف رعاية -

  7/6/1986األطفال املعاقني    
  1936معاهدة 

التحالف والصداقة بني (1936توقيع معاهدة  - 
 بريطانيا توافق عىل منح (مرص وإنجلرتا 

 
 
 
 
 

 مرص إستقالالً جزئيا مقابل وضع الجيش
لغيت ا(اإلنجليزى ىف منطقة قناة السويس 

 26/8/1936) 8/10/1951 ىف 1936معاهدة 
  معاهدة إخالء أفريقيا لألسلحة النووية

 الرئيس مبارك يفتتح مؤمتر توقيع معاهدة -
 11/4/1996إفريقيا من األسلحة النووية إخالء 

  اللبنانيةمعاهدة األخوة والتعاون السورية 
ن معاهدة األخوة سوريا ولبنان يعقدا -

 والتعاون
22/5/1991  

  معاهدة أدنربة
 توقيع معاهدة أدنربة بني إنجلرتا وفرنسا    -

6/7/1560  
  املعاهدة االردنية الربيطانية

 توقيع املعاهدة األردنية الربيطانية وإعالن -
  22/3/1946إستقالل األردن     

املنعقدة ( إلغاء املعاهدة األردنية الربيطانية -
  13/2/1957)       1948ىف 

 فسخ املعاهدة األردنية الربيطانية إلنهاء -
 1946مارس  22اإلنتداب التى وقعت ىف 

  13/3/1957    1948وأنتهت 
  معاهدة األستانة

 توقيع إتفاقية األستانة بني إنجلرتا وتركيا -
 3وتنص عىل إنسحاب اإلنجليز من مرص بعد 

  22/5/1887سنوات 
 لمى للطاقة النووية  معاهدة االستخدام الس

 الصني وبريطانيا توقعان إتفاقية ىف مجال - 
 3/6/1985م السلمى للطاقة النووية  اإلستخدا

 معاهدة إشنار
بني السلطان العثامىن ( عقد معاهدة إشنار -

 22/6/1523)   سليامن القانوىن والنمسا

معاهدة  مطابع
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 معاهدة إمارة رشق األردن
 وقعت  معاهدة إمارة رشق األردن وبريطانيا-

  20/2/1928القدس لتجديد العالقة بينهام  ىف 
 معاهدة أميان

 عقد معاهدة صلح إميان بني إنجلرتا وفرنسا -
وهولندا وينص عىل جالء الفرنسيني واإلنجليز 

 27/3/1802عن مرص  
  معاهدة إيفيان

 إفتتاح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر بني -
ؤقتة اء الحكومة الجزائرية املفرنسا وأعض

20/5/1962  
التى أدت إىل إستقالل " إيفيان" بدء مفاوضات -

 7/3/1962الجزائر  
  معاهدة اوتريخيت

 أسبانيا تتخىل عن مضيق جبل طارق لصالح -
بريطانيا، وتوقيع معاهدة أوتريخت التى 

 11/4/1713أنهت حرب الخالفة األسبانية 
  معاهدة باريس

 توقيع معاهدة باريس التى أنهت حرب -
)  بريطانيا وفرنسا وأسبانيابني(سنني السبع ال

10/2/1763 
بني فرنسا من جانب، ( توقيع معاهدة باريس -

وبريطانيا وروسيا والنمسا بني جانب أخر 
ومبقتضاها جعلت حدود فرنسا تلك التى 

  30/5/1814)      1792كانت عليها عام 
 توقيع معاهدة باريس بعد هزمية نابليون ىف -

  20/11/1815ووترلو  
 عقد معاهدة باريس بني الواليات املتحدة -

تخلت مبوجبها اسبانيا (األمريكية واسبانيا 
للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 

 10/9/1898)   وانسحبت من كوبا
 
 
 
  

 معاهدة البحر املتوسط
 اتفاقية البحر املتوسط بني انجلرتا وإيطاليا  -

2/1/1937 
  معاهدة برست ليتوفسك

إستسالم ( توقيع معاهدة برست ليتوفسك -
روسيا ألملانيا وخرجت من الحرب العاملية 

 3/3/1918)    األوىل
 معاهدة بروكسل

 تم الوصول إىل إتفاق بروكسل يسفر عن -
إشرتاك اليونان ىف السوق األوربية املشرتكة 

 24/8/1962) 1962إعتبارا من أول نوفمرب (
لندا ولكسمبورج  فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهو-

دول البينولوكس توقع ميثاقا إلقامة إتحاد (
تحالف ) معاهدة بروكسل) (أوربا الغربية

مدته خمسون عاما ضد الهجوم املسلح  ينص 
عىل التعاون االقتصادى واالجتامعى 

  17/3/1948والعسكرى     
 معاهدة بطرسربج

إتفاق رسى بني بريطانيا ( معاهدة بطرسربج -
 عىل تقسيم مناطق النفوذ ىف وروسيا وفرنسا
 9/3/1916الرشق األوسط 

  معاهدة بوتسدام
 صدور إتفاقية بوتسدام ىف أعقاب مؤمتر - 

 ىف 1945 أغسطس 2 -  يوليو 17" بوتسدام 
نهاية الحرب العاملية الثانية وتضمنت اإلتفاقية 
نزع سالح أملانيا نزعا تاما وتقسيم أملانيا إىل 

من عدد % 37أربعة قطاعات نصيب الروس 
والربيطانيني % 31السكان والاليات املتحدة 

 2/8/1945%     13والفرنسيني % 19
 معاهدة بوخارست

 معاهدة بوخارست برومانيا إشرتكت ىف -
 وبني ) بعد تسليمها(توقيعها رومانيا ىف جانب 

  

معاهدة  معاهدة
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أملانيا والنمسا وتركيا، وبلغاريا من جانب أخر 
  7/5/1918أثناء الحرب العاملية األوىل   

 )Portsmouth( معاهدة بورتسموت
 روسيا تصدق عىل معاهدة بورتسموت  -

) ا عن بورت آرثر لليابانينيتخلت مبوجبه(
29/8/1905 

  توقيع معاهدة بورتسموث بني العراق وبريطانيا- 
15/1/1948 

  معاهدة بيفني
 حكومة إسامعيل صدقى تعتقل عرشات - 

عاهدته مع ًدا إلعالن ممتهي( والكتاب املفكرين
 11/7/1946) بيفن

 تف املظاهرات بيفن وته-  توقيع معاهدة صدقى- 
 25/10/1946ىف مرص بسقوطها 

  معاهدة تحديد التجارب الذرية
 الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى يبدأن جولة -

من املحادثات ىف نيويورك حول معاهدة لتحديد 
  11/1/1963التجارب النووية 

  )Trianon(معاهدة تريانون  
بني الحلفاء واملجر    " تريانون" عقد معاهدة -

4/6/1920  
  معاهدة التعاون التجارى الحر

 بداية العمل باتفاق التعاون التجارى الحر ىف -
  2/1/1994شامل أمريكا 

  معاهدة الجات
 دولة اتفاقية الجات ىف أورجواى 117 وقعت -

5/12/1993 
  1792معاهدة جاىس 

" مع تركيا مبوجب معاهدة  روسيا تنهى حربها -
 9/1/1792"   جاىس

 
 
 
 
  

  معاهدة جزر األزور
 إنتهاء إتفاقية جزر األزور املعقودة بني -

  3/2/1974الواليات املتحدة والربتغال     
  معاهدة الجالء الربيطانية املرصية

  استئناف مفاوضات الجالء بني الجانب املرصى- 
 برئاسة جامل عبد النارص وبني الجانب

 11/7/1954ربيطاىن برئاسة انتوىن ناتنج  ال
ت  اتفاق مرص وبريطانيا عىل جالء القوا-

  8/10/1954)    شهرا20خالل (الربيطانية 
 انتهاء املرحلة األوىل للجالء الربيطاىن عن مرص -

 ألف جندى بريطاىن عن منطقة 20ورحيل 
القنال وبدء تنفيذ املرحلة الثانية للجالء     

18/2/1955  
  معاهدة جنت

 توقيع معاهدة جنت التى انهت حرب عام -
 بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا 1812

24/12/1814  
  معاهدة جينيف ألرسى الحرب

 توقيع معاهدة جينيف حول معاهدة أرسى -
  28/7/1941الحرب  

  معاهدة حظر التجارب النووية
ى  الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيت-

وبريطانيا يوقعون اتفاقية حظر التجارب 
  7/10/1963النووية 

  معاهدة الحظر الجزىئ للتجارب الذرية
 وقعت بريطانيا والواليات املتحدة واإلتحاد -

السوفيتى بحضور يوثانت السكرتري العام 
لألمم املتحدة إتفاق الحظر الجزىئ للتجارب 

  5/8/1963الذرية     
  معاهدة حقوق الطفل

عالن العاملى لحقوق الطفل الصادر عن  اال-
  20/11/1959لجمعية العامة لالمم املتحدة   ا

معاهدة  معاهدة
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 مرص توقع االتفاق العاملى بشان حامية -
  30/9/1990حقوق الطفل 
  معاهدة الحرية

 إتفق الرئيس جامل عبد النارص وامللك فيصل -
بإتفاق (عىل حل املشكلة اليمنية فيام عرف 

  24/8/1965)    الحرية
  عاهدة خارطة الطريقم

 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم الشيخ -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 

الطريق ومكافحة االرهاب وقضية العراق   
3/6/2003  

  معاهدة الخليل
)  وقعه عرفات ونتيانياهو( توقيع اتفاق الخليل -

14/1/1997  
  معاهدة دايتون

 البوسنة والهرسك ىف   توقيع اتفاق السالم ىف-
  14/12/1995)    اتفاق دايتون( باريس

معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصـادى 
  العربية

 دول الجامعة العربية توقع إتفاقية الدفاع -
  13/4/1950املشرتك والتعاون االقتصادى   

 صدرت معاهدة الدفاع املشرتك بني الدول -
  17/6/1953العربية 

  بيكومعاهدة سايكس 
 بني Sykes- Pico توقيع معاهد سايكس بيكو-

بريطانيا وفرنسا أثناء الحرب العاملية األوىل 
وقعت املعاهدة ىف القاهرة وظلت رسية إىل (

ان اعلنت الثورة البلشفية عنها ىف مطلع 
1918       (9/5/1916  

  معاهدة السالم الدامنركية السويدية
م د والدمنارك تعقدان معاهدة سالالسوي -

3/8/1645 
 
 
  

  معاهدة السودان
 توقيع اتفاقية السودان بني مرص وإنجلرتا -

مرص وإنجلرتا يتفقان عىل اقتسام السيادة ىف (
  19/1/1899) السودان 

  معاهدة سولت
 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يوقعان -

متضمنة تحديد ) سولت(ىف موسكو إتفاقية 
 5ملدة (مية إنتاج الدولتيني لالسلحة الهجو

  26/5/1972)      سنوات
  معاهدة سيفر

 عقد معاهدة سيفر بني تركيا والدول الغربية -
قطعت اجزاء كبرية من تركيا وثار عليها (

 10/8/1920) أتاتورك
  معاهدة رشم الشيخ

 عرفات وباراك يوقعان إتفاق رشم الشيخ -
5/8/1999 

  معاهدة شيمال
ن بشان جامو  إتفاقية شيمال بني الهند وباكستا-

  3/7/1972وكشمري     
  معاهدة الصداقة الروسية الصينية

 اإلتحاد السوفيتى والصني الشعبية يعقدان -
 ً عاما30معاهدة صداقة ملدة 

14/2/1950  
  معاهدة الصداقة الروسية اليوغسالفية

 1945 الغى االتحاد السوفيتى معاهدة -
  27/9/1949للصداقة مع يوغوسالفيا     

  لصداقة والتعاون الروسية املرصيةمعاهدة ا
 مجلس الشعب املرصى يصدق عىل إلغاء -

ة معاهدة الصداقة والتعاون املرصية السوفيتي
  15/3/1976   1971 مايو 27املربمة ىف 

معاهدة  معاهدة
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  معاهدة الصداقة والتعاون السورية الروسية
 20 توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مدتها -

  8/10/1980وريا عاما بني االتحاد السوفيتى وس
  معاهدة صدقي

 هتف املظاهراتت بيفن و- توقيع معاهدة صدقى - 
  25/10/1946ىف مرص بسقوطها 

  معاهدة الصواريخ املضادة
 انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من - 

 الصواريخ املضادة للصواريخ واملوقعة معاهدة
 بدون تفاوض مع روسيا 1972ىف عام 

13/12/2001  
  معاهدة الطائف

 عقد معاهدة الطائف بني السعودية واليمن   -
20/5/1934  

  معاهدة طابا
  26/2/1989 التوقيع عىل إتفاقية طابا    -

  معاهدة طنجة
عاهدة طنجة بني فرنسا واملغرب  عقد م-

10/9/1844  
  معاهدة العريش

بخصوص جالء ( توقيع إتفاقية العريش - 
  24/1/1800)       عن مرصالفرنسيني

  وأريحامعاهدة غزة 
بني ( املوافقة عىل تنفيذ اتفاق غزة واريحا -

 9/2/1994)  عرفات وبرييز
  معاهدة فرساى

إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف  -
أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 

      1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 
      19/1/1919 
 
 
 
 

ــوات الـســور ــني الـق ية معاـهــدة الفـصــل ـب
  واإلرسائيلية

 تم التوقيع عىل إتفاقية الفصل بني القوات -
ف السورية واإلرسائيلية ىف مقر األمم بجني

  31/5/1974)     1973بعد حرب اكتوبر (
  )101الكيلو(معاهدة فصل القوات 

 وقع رئيسا أركان كل من مرص وإرسائيل عند -
بني السويس والقاهرة عىل ) 101(الكيلو 

  18/1/1974قوات    اتفاقية فصل ال
  معاهدة فصل القوات الثانية ىف سيناء

 مرص وارسائيل يوقعان باالحرف األوىل عىل -
االتفاقية الثانية بشان انسحاب ارسائيل من 

االراىض املحتلة وفصل القوات الثابتة ىف سيناء    
1/9/1975  

ب ارسائيل من سيناء بناء عىل  بدء انسحا-
ة ىف سيناء صل القوات الثانياتفاقية ف

15/11/1975  
  معاهدة فيينا

 معاهدة فيينا التى أنهت الحرب بني النمسا -
  3/10/1866وإيطاليا 

  معاهدة القسطنيطية
 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية -

وقعها رؤساء (املالحة ىف قناة السويس 
حكومات بريطانيا والنمسا واملجر واسبانيا 

تى روسيا وتركيا الوفرنسا وإيطاليا وهولندا و
  29/10/1888)    وقعتها بالنيابة عن مرص

  معاهدة كامب ديفيد
  بدء مؤمتر كامب ديفيد بالواليات املتحدة - 

بدء (بني مرص وارسائيل والواليات املتحدة 
 االجتامعات بني الرئيس االمريىك كارتر

  

معاهدة كامب
ف

 معاهدة
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ورئيس وزراء ارسائيل منحم بيجن والرئيس 
  5/9/1978)   محمد انور السادات

  توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص -
كارتر، السادات، بيجني (ور بحضوارسائيل 

18/9/1978  
 آالف هكتار ىف شبه جزيرة 6 إرسائيل تعيد -

سيناء إىل مرص مبوجب معاهدة كامب ديفيد 
  25/7/1979للسالم     

بسبب ( إلغاء إجراءات املقاطعة العربية ملرص -
) يفيد مع إرسائيلعقدها معاهدة كامب د

6/7/1989  
  معاهدة كوبنهاجن للعدالة االجتامعية

دولة توقع إعالن كوبنهاجن للعدالة  120 -
  12/3/1995اإلجتامعية 

  معاهدة كوتاهية
 توقيع إتفاقية كوتاهية بني محمد عىل وتركيا -

وفيه يتخىل السلطان محمد عىل عن سوريا (
مع تثبيت حكمه عىل مرص وكريت والجزيرة 

قابل جالء الجيش املرصي من بالد م
  8/4/1833)        األناضول

  معاهدة الكويت بني شطرى اليمن
 توقيع إتفاقية الكويت بني شطرى اليمن -

والتى تنص عىل سحب القوات القتالية 
 ووقف الحمالت اإلعالمية

6/3/1979  
  معاهدة الكويز

توقيع بروتوكول املناطق الصناعية املعروف  - 
والواليات املتحدة  بني مرص )الكويز(باسم 

مناطق صناعية  7 يقىض إنشاء(وارسائيل 
مؤهلة بالقاهرة واالسكندرية ومنطقة قناة 
السويس تعفى صادراتها إىل الواليات املتحدة 

 14/12/2004) من الرسوم الجمركية
 
 

 

  )التحالف العظيم(معاهدة الهاى 
 توقيع معاهدة الهاى املعروفة بالتحالف العظيم -

ينظم مبوجبها حلف بريطانيا وهولندا وفرنسا (
 )لالمرباطورية الرومانية

7/9/1701  
  معاهدة لندن

بني بريطانيا والنمسا ( توقيع معاهدة لندن -
وروسيا وبروسيا من جهة والدولة العثامنية 

  15/7/1840 من جهة أخرى
 توقيع معاهدة لندن الرسية بني الحلفاء وإيطاليا -

  26/4/1915ية األوىلأثناء الحرب العامل
  توقيع بروتوكول لندن الذى نص عىل تقسيم -

يكون ) عدل اىل اربعة( قطاعات 3برلني اىل 
كل قطاع منها تحت ارشاف احدى دول 
الحلفاء وهى االتحاد السوفيتى والواليات 

 )ثم فرنسا(املتحدة وبريطانيا 
12/9/1944  

  إمارة رشق األردن تنال إستقاللها التام مبقتىض-
  22/5/1946معاهدة لندن    

  معاهدة لوزان للسالم
  6/8/1924معاهدة لوزان للسالم العاملى  عقد -

  معاهدة ماسرتيخت
 توقيع معاهدة ماسرتيخت التى تنص عىل -

الوحدة االقتصادية النقدية بني الدول االعضاء 
 4/12/1991ىف السوق االوروبية     

ــة ــة الربيطانـي ــة االتفاق" املعاـهــدة املرصـي ـي
  "املرصية الربيطانية

 توقيع اإلتفاق املرصى الربيطاىن بشأن السودان -
 وقد قىض مبنح السودان حق تقرير املصري(

  2/1953 /12       1/1/1956انفصل فعالً ىف 

املعاهدة  معاهدة
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  معاهدة منع استخدام الغازات السامة
 أمريكا توقع معاهدة ملنع استخدام الغازات -

عاما من  50بعد (السامة ىف أثناء الحرب 
  23/1/1975) اقرتاحها

  معاهدة مونرتيه
إلغاء اإلمتيازات ( لتوقيع معاهدة مونرتيه -

  8/5/1937األجنبية ىف مرص      
  معاهدة نافتا

لتنظيم التجارة بني " نافتا" توقيع اتفاقية -
حدة األمريكية وكندا واملكسيك الواليات املت

7/10/1992 
  معاهدة النفط مقابل الغذاء

 سنوات 6ق يصدر نفطة ألول مرة منذ  العرا-
) النفط مقابل الغذاء( إتفاق ىف إطار

20/5/1996  
  معاهدة نورمربج

  عقد إتفاقية نورمربج بني اإلمرباطورية الروسية- 
  23/6/1650والسويد  

  معاهدة هانوفر
 توقيع معاهدة هانوفر بني انجلرتا وفرنسا -

تؤدى اىل قيام تحالف ثالىث مع هولندا      
28/9/1716  

  معاهدة الهدنة االرسائلية االردنية
  3/4/1949لهدنة األردنية اإلرسائيلية   توقيع ا-

  معاهدة الهدنة االرسائلية املرصية
 توقيع اتفاقية الهدنة املرصية اإلرسائيلية ىف -

  24/2/1949رودس 
  معاهدة هونج كونج

 اتفاقية بني بريطانيا والصني العادة هونج -
 26/9/1984دة الصينية     كونج اىل السيا

 
 
 
 
 

  )قائد اسالمى(معاوية بن أىب سفيان 
) هـ60أول رجب ( عاما 77عن   وفاته-

7/4/679  
  معبد رمسيس الثاىن

 لوحة أثرية مبعبد 100 إكتشاف أكرث من -
  19/2/1988رمسيس الثاىن بالجيزة      

  )طائفة(معبد الشمس 
" رسابسوي" انتحار جامعى لطائفة معبد الشمس -

4/10/1994  
  معبد فيله

 األنتهاء من رفع معبد فيله بعد إنقاذه من - 
  10/3/1980 الغرق

  )آثر مرصى قديم(معبد الوادى 
 إكتشاف معبد الوادى الذى يرجع إىل عرص -

  22/3/1990امللك خوفو       
   مرص-معتقلون سياسيون 

  بداية إرضاب املسجونني السياسيني ىف السجون- 
  4/7/1961املرصية      

 الرئيس السادات يعزل البابا شنوده ويحدد -
  5/9/1981) بطريرك الكرازة املرقسية (اقامته

 من زعامء 153 الرئيس انور السادات يعتقل -
الفكر والسياسة واالدب والدين ىف مرص بينهم 

 رساج الدين محمد حسنني هيكل وفؤاد
5/9/1981  

 عن  اصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا باالفراج-
زعامء املعارضة السياسية الذين كان أنور 
السادات قد أصدر قرارا بإعتقالهم ىف سبتمرب 

 ومنهم فؤاد رساج الدين ومحمد 1981
  25/11/1981حسنني هيكل     

معتقلون  معاهدة
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  )لندن(معرض توت عنخ امون 
 إفتتاح معرض توت عنخ آمون ىف القاعة -

الكربى لفندق رويال النكسرت بلندن 
3/7/1972  

  )لندن( الدوىل للسرييالية املعرض
 إفتتاح املعرض الدوىل للسرييالية ىف لندن  -

12/6/1936  
  )القاهرة(املعرض الزراعى الصناعى 

 إفتتاح املعرض الزراعى الصناعى األول -
  2/3/1926بالقاهرة 

  معركة أبو قري البحرية
األسطول اإلنجليزى " (أبو قري البحرية" موقعة -

  1/8/1798      )يدمر األسطول الفرنىس
  معركة أحد

 م24/3/624=  هجرى 3من شوال 7 موقعة أحد  - 
  معركة أوكيناوا

 بدء معركة اوكيناوا البحرية بني أمريكا -
  6/4/1945واليابان  

  معركة بانوكبرين
برين  األسكتلنديون يهزمون اإلنجليز ىف معركة بانوك- 

  24/6/1314ويعلنون إستقالل أسكتلندا 
  معركة بدر

هـ وكانت أول 2 رمضان 17ت معركة بدر  وقع-
 13/3/623=     إنتصار للمسلمني عىل املرشكني 

  معركة الربلس
عيد محافظة كفر الشيخ مبناسبة ( معركة الربلس -

 4/11/1956)      1956ذكرى معركة الربلس 
 
 
 
 
 
 
 
  

  معركة بورك تاون
 انتصار االمريكيني بقيادة واشنطن عىل -

  19/10/1781 بورك تاون النجليز ىف معركةا
  معركة بيت سوريك

  25/1/1948طني  معركة بيت سوريك ىف فلس- 
  معركة بري حكيم

)     ىف شامل إفريقيا( بدء معركة بري حكيم -
11/6/1942  

  معركة بريل هاربور
اليابان تقوم بهجوم جوى ( موقعة بريل هاربور -

عىل القاعدة الحربية األمريكية بريل هاربور 
ط الهادى وتلحق باالسطول االمريىك ىف املحي

  7/12/1941خسائر فادحة     
  معركة التل الكبري

احتالل بريطانيا ملرص عىل ( معركة التل الكبري -
اثر هزمية الجيش املرصى ىف هذه املعركة 

  13/9/1882بقيادة عراىب 
  معركة توشىك

 معركة توشىك بني الجيش املرصى وثوار -
 3/8/1899املهدى السوداىن     

  معركة جالديران
 السلطان العثامىن سليم األول يهزم الصفويني -

  23/8/1514ىف معركة جالديران     
  معركة جدين

 معركة جدين قرب ترشيحا ىف املنطقة -
  21/1/1948الشاملية بفلسطني     

  معركة جهينة
اإلنتصار عىل الفرنسيني امام (  معركة جهينة -

  4/1799 /10)      الحملة الفرنسية

معركة  معرض
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  معركة جوزلوفا
 القائد العثامىن عمر باشا يهزم الجيش الروىس -

ىف شبه جزيرة القوم " جوزلوفا"ىف معركة 
  17/2/1855ًالواقعة حاليا ىف اوكرانيا    

  معركة حطني
هزمية الصليبيني عىل يد صالح ( موقعة حطني -

  4/7/1187)    الدين االيوىب
  معركة دنكرك

البحرية بني االملان  بدء موقعة دنكرك -
وادت اىل خسائر ) 1940/ 4/6إىل (والحلفاء 

جسيمة لالنجليز خالل الحرب العاملية الثانية      
29/5/1940  

  معركة دين بيان فو
  5/2/1954 معركة دين بيان فو ىف فيتنام  بداية- 

  معركة رأس تشيسابيك
اكتسحت البحرية ( معركة راس تشيسابيك -

)     ىف معركة راس تشيسابييكالفرنسية الربيطانية
5/9/1781  

  معركة رشيد
 موقعة رشيد إنتصار أهاىل رشيد عىل الغزو -

 31/3/1807الربيطاىن 
 إستمرت( إبادة حملة فريز اإلنجليزية ىف رشيد - 

)           1807 إبريل 18 مارس إىل 16الحملة من 
8/4/1807  

  معركة رمانة
االتراك  معركة رمانة عىل قناة السويس بني -

 ألف ترىك ىف محأولة 18هاجمها (واإلنجليز 
إلبعاد اإلنجليز عن مبادرة الحرب ىف أوربا 

 آالف 5أيام أملانيا إنهزم األتراك وخرسوا نحو 
 4/8/1916)    جندى

 
 
 
 
  

  معركة الريدانية
السلطان سليم األول يهزم ( موقعة الريدانية -

  23/1/1517)    جيش طومانباى
 لمعركة الزوام

 معركة الزوامل بالقرب من بلبيس إنتهت -
هرة بتقهقر الفرنسيني بقيادة بليار إىل القا

  16/5/1801وزحف الجيش الرتىك عليها    
  معركة ساراتوجا

 انتصار االمريكيني عىل اإلنجليز ىف ساراتوجا -
17/10/1777  

  معركة ستالينجراد
 افبإعرت( إنتهاء معركة ستالينجراد بهزمية أملانيا -

  3/2/1943) إذاعة من مقر قيادة هتلر
  )Somme(معركة السوم 

  1/7/1916اية معركة السوم ىف فرنسا     بد-
  معركة سيدى جابر

 إنتصار اإلنجليز عىل الفرنسيني ىف سيدى جابر -
13/3/1801 

  معركة شدوان
 عملية جزيرة شدوان اإلنتقامية إلرسائيل ىف -

  22/1/1970زاف مع مرص أثناء حرب االستن
  معركة شيكان

انتصار جيش ( موقعة شيكان ىف السودان -
املهدى عىل الجيش املرصى بقيادة الجرنال 
هيكس رئيس اركان حرب الجيش ىف 

  5/11/1883)     السودان
  معركة الصوامعة

 دارت معركة الصوامعة جنوب طهطا وإنتهت -
بهجوم كبري لجنود الحملة الفرنسية عىل مرص 

  5/3/1799ة    وتم إحتالل الصوامع

معركة  معركة
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  معركة الطائف
  حدثت موقعة الطائف-

   هـ8 رمضان 22=12/1/630
  معركة الطرف األغر

 انتصار القائد الربيطاىن نيلسون عىل االسطولني -
الفرنىس واالسباىن ىف معركة الطرف االغر 

  21/10/1805ومقتله ىف هذه املعركة     
  معركة العلمني

 التى 1942مرب  نوف4 بدء معركة العلمني حتى -
انتهت بهزمية قوات املحور امام الحلفاء    

23/10/1942  
  معركة عمورية

 تحقق للمسلمني النرص عىل الدولة البيزنطية -
ىف معركة عمورية بقيادة الخليفة املعتصم 

  12/8/838= هـ 223 رمضان 17العباىس ىف 
  معركة عني جالوت

هزمية التتار عىل يد ( موقعة عني جالوت -
قوات القائدان املرصيان قطز ) (رصينيامل

وبيربس تهزم قوات املغول ىف موقعة عني 
 3/9/1260)      جالوت

  (Frankenau)معركة فارنكينو 
 إنتصار القوات الروسية عىل الربوسية ىف -

  23/8/1914معركة فرانكينو  
  معركة الفالوجا

 عودة أبطال الفالوجا من حرب فلسطني إىل -
  10/3/1949ل حافل لهم     القاهرة واستقبا

  معركة فردان
  الفرنسيون يهزمون االملان ىف معركة فردان -

 15/12/1916إبان الحرب العاملية األوىل    
 
 
 
 
 
  

  معركة فوكالند البحرية
انترص فيها ( بداية معركة فوكالند البحرية -

  2/12/1914)      االنجليز عىل االملان
  معركة قادش

خرج بجيشه املرصى من القنطرة  رمسيس الثاىن ي-
  م. ق17/4/1285) عركة قادشلإلنتصار ىف م(

  معركة القرم
  28/3/1854 نشوب حرب القرم    -

  معركة القرص الكبري
هزم فيها الربتغاليون ( معركة القرص الكبري -

  4/8/1578) تهم املرتزقة عىل يد العربوقوا
  معركة قونية

اخل  يحتل الجيش املرصى مدينة قونية د-
االراىض الرتكية ويتخذها إبراهيم قاعدة 
عسكرية استعداد ملالقاة الجيش الرتىك ىف 

  28/11/1832جوالت اخرى   
  انتصار الجيش املرصى عىل الجيش الرتىك ىف -

  21/12/1832موقعة قونية    
  معركة كانوب البحرية

هزمية الفرنسيني عىل ( معركة كانوب البحرية -
)     لحملة الفرنسية عىل مرصيد اإلنجليز أثناء ا

21/3/1801  
  معركة الكرامة

 بني إرسائيل واألردن) األردن( معركة الكرامة - 
21/3/1968  

  معركة كربالء
  موقعة كربالء ومقتل الحسني بن عىل بن اىب -

  10/10/680)    هـ61محرم (طالب  

معركة  معركة
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  معركة كورة شدونة
 إنتصار املسلمني عىل ملك أسبانيا القوطى -

ىف معركة كورة شدونة  (Rodrigo) دريكرو
)Medina Sidonia ( 26 - 19إستمرت من 

 هـ          92 شوال 5 -  رمضان 28) = 711يوليو 
19/7/711  

  معركة مرج دابق
هـ موقعة مرج دابق وهزمية 922 رجب 25 ىف-

قوات اململوك الغورى املرصية عىل يد 
القوات (السلطان العثامىن سليم األول 

ية بقيادة السلطان سليم األول تهزم العثامن
املامليك بقيادة السلطان قنصوة الغورى الذى 
يلقى مرصعه تحت سنابك الخيل ىف معركة 

  8/1516 /25)  مرج دابق
  معركة املنصورة

 بدء معركة املنصورة ووقوع امللك لويس -
التاسع ملك فرنسا ىف االرس عىل يد املرصيني 

 8/2/1250)     ىف دار ابن لقامن باملنصورة(
 فرنسا تدفع ملرص ديه مالية كبرية لفك أرس -

امللك لويس التاسع املعتقل ىف دار ابن لقامن 
  7/5/1250باملنصورة 

  معركة ميدواى
البحرية الكربى ىف " ميدواى" بدء معركة -

املحيط الهادى بني البحرية األمريكية واليابان    
4/6/1942  

  معركة نافارين
تدمري االسطولني املرصى (معركة نافارين  -

والرتىك عىل يد الحلفاء انجلرتا وروسيا 
 20/10/1827)  وفرنسا

 
 
 
 
 
  

  معركة نصيبني
إنتصار مرص بقيادة إبراهيم (  معركة نصيبني -

 24/6/1839)    باشا عىل تركيا
  معركة نورماندى

  نزول قوات الحلفاء بقيادة أيزنهاور ىف فرنسا -
قوات ) (D - Day(انية ىف الحرب العاملية الث

الحلفاء تبدأ خطة لغزو منطقة نورماندى 
  6/6/1944)    الفرنسية

  معركة الريموك
)      العرب عىل الروم إنتصار(  معركة الريموك-

19/8/636  
  )شاعر عراقى(معروف الرصاىف 

  15/3/1945 وفاته    -
ــذاىف  ــر الـق ــيس (معـم رـئ

  )ليبى
  1942 /6/ 7 مولده   -
 بقيادة العقيد  ثورة ليبيا-

معمر القذاىف واعالن 
) العيد القومى(طاحة بامللكية الجمهورية واال

1/9/1969  
 : عقد عبدالنارص اجتامعا بالرؤساء العرب-

الرئيس السوداىن جعفر منريى والرئيس الليبى 
القذاىف والرئيس اللبناىن شارل حلو  معمر

الكويت والباهى  واألمري صباح سامل أمري
س وزراء تونس لبحث املوقف االدغم رئي

  21/9/1969ىف االردن    املتدهور
 إعالن ميثاق طرابلس بني مرص ولبيبا -

وقعة الرؤساء الثالثة جامل عبد (والسودان 
)     النارص وجعفر منريى ومعمر القذاىف

27/12/1969  

معـمر  معركة
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 زار جامل عبد النارص مع معمر القذاىف -
 ثورته     السودان مبناسبة إحتفال السودان بعيد

24/5/1970  
 توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف -

بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
الرؤساء انور السادات ومعمر القذاىف وحافظ 

  17/4/1971االسد        
 إعالن قيام وحدة اندماجية بني تونس وليبيا -

تحت اسم الجمهورية العربية اإلسالمية 
ان الحبيب بورقيبة ومعمر وقعها الرئيس(

  )القذاىف ىف جزيرة جرنة بتونس
12/1/1974  

 معمر القذاىف يعلن أن األراىض الليبية مفتوحة -
 عرىب دون تاشرية أو جواز سفر ألى
30/4/1989  

 العقيد معمر القذاىف الرئيس الليبى يعلن -
  تطبيق اإلشرتاكية الشعبية ألول مرة ىف بالده             

8/7/1993  
ولة إغتيال فاشلة للعقيد معمر القذاىف ىف ا مح-

  31/5/1998ليبيا  
 15 انطلق الليبيون يف مظاهرات حاشدة يف -

 فرباير عام 17فرباير وتوجت بيوم غضب يف 
 فرباير للمطالبة 17وعرفت بثورة ,  م2011

بإسقاط النظام وعىل رأسه معمر القذايف 
 سياساته.  عاما42الذي حكم البالد قرابة 

التعسفية ومتسكه بالسلطة ونهب الرثوات 
وسوء البنية التحتية للدولة النفطية وفساد 
أوالده وتجرب رجاله كانوا اهم أسباب هذه 

  17/2/2011الثورة       
  20/10/2011  قتله الثوار    -

 معمل األبحاث الذرية املرصى
ً عقدت مرص مع روسيا اتفاقا إلنشاء معمل -

 11/2/1956لألبحاث الذرية    
 
 
 

  معهد امراض القلب بالقاهرة
 الرئيس مبارك يفتتح مركز القلب بإمبابة  -

5/4/1988 
  معهد روزالني العلمى االسكتلندى

 والدة النعجة دولىل املستنسخة من خلية -
حيوان بالغ ىف معهد روزالني ىف أدنربة 

  5/2/1997باسكتلندا    
  املعهد العاىل للفنون املرسحية

 شارع 160معهد اإللقاء والتمثيل  إنشاء -
محمد عىل حاليا املعهد العاىل للفنون 

 28/3/1927املرسحية مبرص  
  )أديب فلسطينى(معني بسيسو 

  24/1/1984 وفاته    -
دكتور مرصى ورئيس جامعة (مغاورى شحاته 

  )املنوفية األسبق وخبري البيئة واملوارد املائية
 19/10/1942 مولده    -

  املغرب
قيع اإلتفاق الودى بني بريطانيا وفرنسا تو -

بخصوص تقسيم النفوذ بينهام ىف مرص 
  8/4/1904ومراكش    

 إتفاق فرنسا وأسبانيا عىل إقتسام املغرب    -
8/4/1906  

سلطان املغرب عبد الحفيظ يتخىل عن العرش  -
بضغط من فرنسا ألبن أخيه يوسف    

11/8/1912  
ملك املغرب نفى فرنسا للملك محمد الخامس  -

إىل جزر كورسيكا، وتوىل محمد بن عرفه 
  20/8/1953امللك    

سلطان املغرب محمد الخامس يصبح ملكا     -
1/8/1957  

ملغربا  معمل
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جلوس امللك الحسن الثاىن عىل عرش املغرب    -
3/3/1961  

الجيش املغرىب يقوم بإنقالب فاشل عىل امللك  -
  )  ىف إحتفال له بقرص الصخريات(الحسن الثاىن 

9/7/1971  
ولة إغتيال امللك الحسن الثاىن ملك امح -

  16/8/1972املغرب   
   اسبانيا- عالقات -املغرب 

 إتفاق فرنسا وأسبانيا عىل إقتسام املغرب   -
8/4/1906 

 األمري املغرىب محمد عبد الكريم الخطاىب -
ينترص عىل األسبان ىف معركة أنوال وينجح ىف 

 1/7/1921ف    إقامة دولة جمهورية ىف الري
   الجزائر– عالقات -املغرب 

  الجزائر واملغرب يوقعان معاهدة السالم النهاء- 
  30/10/1963النزاع عىل الحدود بينهام  

   فرنسا- عالقات -املغرب 
 القوات الفرنسية للدار البيضاء  إحتالل-

4/8/1907  
وات الفرنسية تحتل جنوب املغرب  الق-

25/5/1910  
  املغول

يدخلون بغداد بقيادة هوالكو ل  املغو- 
24/1/1258 

  15/2/1258 سقوط بغداد ىف يد املغول     -
هزمية التتار عىل يد ( موقعة عني جالوت -

قوات القائدان املرصيان قطز ) (املرصيني
وبيربس تهزم قوات املغول ىف موقعة عني 

  3/9/1260)     جالوت
 18/8/1227) اتح املغويلالف( وفاة جنكيز خان - 
 
 
 
 
 

   روسيا-مفاعالت ذرية ونووية 
روسيا تعرتف رسميا بكارثة املفاعل النووى  -

  21/8/1986) ترشنوبل(
   العراق-مفاعالت ذرية ونووية 

الطريان اإلرسائيىل يدمر املفاعل النووى  -
  7/6/1981"   متوز"العراقى 

ـة  ـة ونووـي ـاعالت ذرـي ـدة- مـف ـات املتـح   الوالـي
  االمريكية

عل محطة ثرى ميل أيالند إنفجار ىف مفا -
  28/3/1979الذرية ىف نيويورك    

ـد ـشـهاب  ـر ـسـياىس مرصى(مفـي ـيم ووزـي  التعـل
  )العاىل األسبق

  1/1/1936 مولده     -
  )محامية مرصية(مفيدة عبد الرحمن 

 3/9/2002 وفاتها    -
  املقاطعة العربية ملرص

بسبب ( إلغاء إجراءات املقاطعة العربية ملرص -
)      ة كامب ديفيد مع إرسائيلعقدها معاهد

6/7/1989  
  )صحيفة مرصية(املقطم 

  18/4/1888 صدور جريدة املقطم بالقاهرة   -
  )سياىس وسناتور امريىك(مكارىث، يوجني 

  10/12/2005ً عاما     89 وفاته عن -
ـث  ـاريوس الثاـل ـربص(مـك ـيس ـق ـقف ورـئ ) اـس

)Makarios(  
  13/8/1913 مولده    -
يم قربص األسقف مكاريوس  بريطانيا تنفى زع-

  9/3/1956إىل جزيرة سيشل    
 انتخاب االسقف مكاريوس رئيسا لقربص  -

13/12/1959  
  16/8/1960تقالل قربص ومكاريوس رئيسا لها  إس-

مكاريوس  املغرب
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 إستقبال جامل عبدالنارص لألسقف مكاريوس -
  3/6/1961ه للقاهرة رئيس قربص لدى زيارت

اريوس  استقبل جامل عبد النارص األسقف مك-
  28/8/1964رئيس قربص باألسكندرية     

   مرص-مكافحة مخدرات 
 إنشاء إدارة مكافحة املخدرات ىف القاهرة    -

20/3/1929  
ــيس، مـــارى ــة( مـــاك اـل ) رئيســـة ايرلندـي

)McAleese(  
 أول رئيسة اليرلندا الشاملية وتعد الرئيس -

  11/11/1997الثامن لجمهورية ايرلندا    
  )ة سعوديةمدين(مكة املكرمة 

 قوات الرشيف حسني تنتزع مكة من األتراك -
22/6/1916 

 إستسالم الحامية الرتكية ىف مكة للقوات -
  9/7/1916العربية 

  قوات عبد العزيز آل سعود تستوىل عىل مكة -
املكرمة وتستوىل عىل املدينة املنورة بعد ذلك 

  16/10/1924بعدة اسابيع 
   العراق-مكتبات 

من القرن العارش ( ىف بغداد  إكتشاف مكتبة-
تضم مجموعة من مخطوطات ) امليالدي

  12/4/1986) الحضارة السومرية
خالل حربهم ( العثامنيون يحرقون مكتبة بغداد -

  16/2/1918)    ضد الفرنسيني واإلنجليز
   مرص-مكتبات االطفال 

 السيدة سوزان مبارك تفتتح أول مكتبة عامة -
  11/6/1987للطفل 

   مرص-مة مكتبات عا
  24/1/1995 مكتبة القاهرة الكربى بالزمالك  إفتتاح- 
افتتح الرئيس ( افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة - 

 حسنى مبارك وقرينته والرئيس الفرنىس جاك
 

 
 

شرياك وامللكة صوفيا ملكة اسبانيا وامللكة 
)     رانيا ملكة االردن وعدد من رؤساء الدول

16/10/2002 
ان مبارك تفتتح أول فرع ملكتبة  السيدة سوز-

القاهرة الكربى بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة 
بحضور ) مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية(

  17/10/2001ق حسنى وزير الثقافة فارو
  مكتبة االسكندرية

 وضع حجر األساس ملرشوع إحياء مكتبة -
  26/6/1982األسكندرية الجديدة     

ء مكتبة األسكندرية  بدء عمل لجنة إحيا-
  11/2/1990الدولية 

 توقيع إعالن أسوان إلحياء مكتبة األسكندرية  -
12/2/1991 

افتتح ( افتتاح مكتبة االسكندرية الجديدة -
ارك وقرينته والرئيس الفرنىس الرئيس حسنى مب

جاك شرياك وامللكة صوفيا ملكة اسبانيا وامللكة 
) ل االردن وعدد من رؤساء الدورانيا ملكة

16/10/2002 
  املكتبة الربيطانية

يطانية الجديدة ىف لندن  إفتتاح املكتبة الرب-
املكتبة تتسع (بعد إنتقالها من مبناها القديم 

  25/6/1998)    مليون مجلد12
  مكتبة بغداد

خالل ( العثامنيون يحرقون مكتبة بغداد -
)    حربهم ضد الفرنسيني واإلنجليز

16/2/1918  
  ة ىف مرصاملكتبة الخديوي

 وضع حجر األساس ملتحف اآلثار واملكتبة -
  28/3/1901الخديوية بالقاهرة     

  مكتبة سارييفو
 الرصب يحرقون مكتبة ساراييفو بالبوسنة      -

28/8/1993  

مكتبة  مكافحة
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  مكتبة القاهرة الكربى
 مولد االمرية سميحة كامل ابنة السلطان -

) 1917_1914(حسني كامل الذى حكم مرص 
مكتبة   الذى تشغله حالياصاحبة القرص

 يناير 24افتتحت ىف (القاهرة الكربى بالزمالك 
1995       17/7/1889  

 إفتتحت السيدة سوزان مبارك مكتبة القاهرة -
أكرب مكتبة عامة ىف مرص بعد دار (الكربى 
ىف قرص األمرية سميحة كامل بالزمالك    ) الكتب

24/1/1995  
فرع ملكتبة  السيدة سوزان مبارك تفتتح أول -

القاهرة الكربى بسبيل وكتاب قايتباى بالقلعة 
بحضور ) مركز سوزان مبارك للحضارة اإلسالمية(

  17/10/2001فاروق حسنى وزير الثقافة 
  مكتبة الكونجرس االمريكية

مكتبة الكونجرس ىف واشنطن  تأسيس -
24/4/1800  

  )حاكم دىب( مكتوم بن راشد آل مكتوم
راشد آل مكتوم نائب  وفاة الشيخ مكتوم بن -

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم 
  4/1/2006دىب    

  )سياىس مرصى(مكرم عبيد 
 وصول سعد زغلول اىل االسكندرية ومعه فتح -

 بركات وعاطف بركات ومصطفى الـلـه
وكان سيد (النحاس وسنيوت حنا ومكرم عبيد 

 )15/9/1923درويش قد مات قبلها بيومني 
17/9/1923  

  5/6/1961 وفاته    -
 دار صحفى مرصى ورئيس(مكرم محمد احمد 

  )الهالل ونقيب الصحفيني االسبق
  25/6/1935 مولده     -
 3/6/1987ولة اغتياله        ا مح-
 
 
  

  املكسيك
 الرحالة الفرنىس السال يصل إىل خليج -

  9/4/1682املكسيك 
العيد القومى ( بدء ثورة املكسيك ضد اسبانيا -

 16/9/1810)         كسيكللم
  0/1824 إعالن الجمهورية ىف املكسيك   -
 القوات األمريكية تحتل فريا كروز وتحارص -

  20/4/1914موانئ املكسيك     
  5/2/1917ك تصبح جمهورية فيدرالية  املكسي- 
 اسوا كارثة زلزال تصيب املكسيك خالل هذا -

  20/9/1985القرن    
 لتنظيم التجارة بني الواليات" نافتا" توقيع اتفاقية - 

  7/10/1992تحدة األمريكية وكندا واملكسيك امل
 إختتام أعامل قمة األمم املتحدة للتنمية ىف -

املكسيك بإدارة خطة ملكافحة الفقر ومحاربة 
  23/3/2002اإلرهاب 

املدمر الذى " جوستان" تراجع حدة االعصار -
ن رضب والية لويزيانا األمريكية واوقع اكرث م

 مليون شخصا 20 قتيل وفرار اكرث من 100
 10من خليج املكسيك وخسائر تقدر ب 

  2/9/2008بليارات دوالر     
   التنمية االقتصادية-املكسيك 

 إختتام أعامل قمة األمم املتحدة للتنمية ىف -
املكسيك بإدارة خطة ملكافحة الفقر ومحاربة 

 23/3/2002اإلرهاب    
امل امريىك مخـرتع ع(، ستيفنس هريام مكسيم

  )Maxim) (مدفع مكسيم
  5/2/1840 مولده     -

) ثــــائر فــــرنىس(مكســــيمليان، روبيــــري 
)Robespierre(  

  28/7/1794 اعدامه      -

مكسيمليان  مكتبة
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   تعليم-مكفوفون 
 )Braille(  وفاة الرتبوى لونس لويس بريل-

املكفوفني ارزة لقراءة واضع نظام الكتابة الب
  6/4/1852        1842عام 

ء الربيطانيني أول كاتبة خرتع أحد العلام إ-
إلكرتونية ىف العامل تكتب بطريقة برايل التى 

  29/2/1988     .يقراؤها املكفوفون
 أول قاموس إلكرتوىن للمكفوفني بطريقة برايل -

3/7/1990  
اديبـة ( )باحثـة الباديـة(ملك حفنـى ناصـف 

  ) مرصية
  25/12/1886 مولدها     -
  17/10/1918 وفاتها    -

  )Milner) (سياىس بريطاىن(ملرن، الفريد 
  23/3/1854 مولده     -
  7/12/1919وصول لجنة ملرن إىل مرص     -
 إعالن تقرير ملرن الذى أوىص فيه الحكومة -

الربيطانية بالغاء الحامية الربيطانية عىل مرص      
9/12/1920  

  13/5/1925 وفاته    -
  املامليك

يك وإنتهاء حكم  سقوط عكا ىف يد املامل-
 الصلبيني لإلراىض املقدسة ىف فلسطني

18/5/1291  
هـ موقعة مرج دابق وهزمية 922 رجب 25 -

قوات اململوك الغورى املرصية عىل يد 
القوات (السلطان العثامىن سليم األول 

العثامنية بقيادة السلطان سليم األول تهزم 
املامليك بقيادة السلطان قنصوة الغورى الذى 

مرصعه تحت سنابك الخيل ىف معركة يلقى 
 25/8/1516)  مرج دابق

 
 
 
 

ة  دخول سليم األول العثامىن دمشق بعد هزمي-
  26/9/1516املامليك ىف موقعة مرج دابق   

 دخول العثامنني مرص بقيادة السلطان سليم -
األول بعد هزمية املامليك وتقبل قائدهم 
 السلطان قنصوه الغورى وبداية عرص األتراك

  15/8/1516ىف مرص    
 إندالع القتال ىف الجيزة بني املامليك املنقسمني -

إىل فريقني األول بقيادة إبراهيم بك والثاىن 
  24/1/1784بقيادة مراد بك 

 معركة شرباخيت بني نابليون واملامليك ىف -
مرص والحملة الفرنشية تدخل ضواحى 

  13/7/1798القاهرة 
ىف معركة االهرام  هزم نابليون جيش املامليك -

ومراد بك يهرب إىل الصعيد ) إمبابة(
  21/7/1798وإبراهيم بك إىل سوريا     

 هاجم املرصيون واملامليك سفينة حربية -
فرنسية أمام ميت غمر بالدقهلية ويستولون 

  30/5/1799 مدافع بها 4عىل 
 انتصار املامليك بقيادة عثامن الربديىس -

نيني ىف معركة ومحمد االلفى بك عىل العثام
 االف قتيل 5بدمنهور خرس فيها العثامنني 

  20/11/1802وجريح    
 مذبحة املامليك بالقلعة بأمر من محمد عىل -

1/3/1811  
  )قاىض وقانوىن مرصى(ممتاز نصار 

 9/11/1912 مولده     -
  14/4/1987 وفاته    -

ســياىس مرصى ووزيــر (ممــدوح البلتــاجى 
  )السياحة االسبق

  21/4/1939    مولده  -
ووزيـر الصـحة  سـياىس مرصى(ممدوح جـرب 

  )األسبق
  8/11/1925 مولده     -

ممدوح  مكفوفون
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  )صحفى مرصى(ممدوح رضا 
  17/1/1992 وفاته    -

سياىس مرصى ورئـيس الـوزراء (ممدوح سامل 
  )ووزير الداخلية األسبق

  1918/    / مولده       -
  25/2/1988 وفاته    -

 مـن ملرصيـنينقيب الصـحفيني ا(ممدوح الوىل 
26/10/2011(  

  )دمياط( الشعراء 1957  مولده -
  1979 بكالوريوس أعالم جامعة القاهرة -
  1983 صحفى اقتصادى باألهرام -
  4/9/2012رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام  -

  ممر برينز
 اجتامع ادولف هتلر وبنيتو موسولينى ىف ممر -

 برينز
4/10/1940  

  )كاتب امريىك(ممفورد، لويس 
  19/10/1895 مولده     -

قرينـة السـباح عبـد اللطيـف (منار ابوهيف 
  )ابوهيف املرصى

  28/2/1932 مولدها     -
  مناطيد 

     )مخرتع منطاد زبلن( مولد فرديناندز زبلن -
8/7/1838  

أول رحلة له ) زبلن(  أكمل املنطاد االملاىن -
  4/9/1919حول العامل      

يط األطلنطى     عبور أول منطاد مبحرك املح-
13/7/1919  

األملاىن هندنربج ىف   إنفجار واحرتاق املنطاد-
 6/5/1937نيويورك 

 
 
 
 
 

 إنتاج منطاد صغري يسهل رسم الخرائط من -
  31/7/1987الجو 

  )صحيفة مرصية(منرب الرشق 
ىف القاهرة        " منرب الرشق" صدور جريدة -

  6/5/1938)    شيخ عىل الغايايتيصدرها ال(
  منتدى االتحاد الدوىل لإلتصاالت

  افتتح الرئيس حسنى مبارك املنتدى واملعرض- 
الدوىل لالتصاالت واملعلومات مبرص واستعرض 
مرشوعى الحكومة االلكرتونية والقرية الذكية 
واعطى الرئيس اشارة البدء لتشغيل خدمة 

  14/1/2002اإلنرتنت املجانية بالقاهرة الكربى    
التحاد الدوىل لإلتصاالت عىل   انعقاد منتدى ا-

هامش قمة مجتمع املعلومات ىف جنيف 
وإلقاء   أحمد نظيف خطاب باملنتدى نيابة 

  12/2003 /9عن الرئيس محمد حسنى مبارك 
  )نيويورك(املنتدى االقتصادى العاملى 

 حسنى مبارك يصل دافوس لحضور املنتدى -
  31/1/1997االقتصادى العاملى    

 املنتدى االقتصادى العاملى  إختتام أعامل-
  5/2/2002بنيويورك 

 إفتتاح املنتدى اإلقتصادى العاملى حول الرشق -
األوسط املعروف باسم منتدى دافوس 
اإلقتصادى برشم الشيخ ويفتتحه الرئيس 
حسنى مبارك وبحضور عدد من زعامء العامل 

،  ملك األردنالـلـهبوش، وامللك عبدجورج (
لفلسطينى وعدد من ومحمود عباس الرئيس ا

)  رجال األعامل واإلقتصاد من دول العامل
18/5/2008  

  منتدى كورمنتور للحوار األورىب متوسطي
 افتتاح منتدى الحوار االورىب املتوسطى ىف -

 الرئيس محمد حسنى مبارك ) إلقاء(أسبانيا 
  

منتدى  ممدوح
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لخطاب الرئيس باملنتدى واجتامعات هامة 
ة لبحث القضايا الرشق االوسط والقضي

  2/11/2001الفلسطينية   
) موســـيقار املـــاىن(مندلســـون، فيلـــيكس 

)Mendelssohn(  
  3/2/1801 مولده     -
  4/11/1847 وفاته    -

  منشطات جنسية
 عقار الفياجرا يطرح ألول مرة لعالج العجز -

  27/3/1998الجنىس 
ـى  ـف املرزوـق ـونس(منـص ـيس ـت ـر ) (رـئ مفـك

  )وسياىس تونىس
  7/7/1945 مولده  -
 سنة من عام 15ر إىل فرنسا وأقام بها  ساف-

1964  
  2001ً محارضا ىف جامعة باريس -
  12/12/2011ً أنتخب رئيسا مؤقتا لتونس -

 منشوريا
 روسيا والصني توقعان معاهدة بشأن حكم -

  8/4/1902منشوريا 
 روسيا واليابان تعقدان إتفاقا بشأن مطامعهام -

  4/7/1910ىف منشوريا وكوريا    
اليابان توقعان عىل إتفاق لتقسيم  روسيا و-

مناطق نفوذها ىف منغوليا ومنشوريا    
7/8/1912  

ـة ( جــويس منصــور، ـة فرنســية املرصـي اديـب
  )االصل

  28/8/1985 وفاتها    -
  )سياىس مرصى(منصور حسن 

 )أبو كبري رشقية (10/2/1937 مولده    -
 
 
 
 
  

 بكالوريوس –كلية فيكتوريا باالسكندرية  -
   كلية التجارة جامعة القاهرة–ية علوم سياس

 جامعة ميتشجان – ماجستري علوم سياسية -
  األمريكية

 وزير دولة لرئاسة الجمهورية ويرشف عىل -
 10/1/1981 ومن 19/6/1979الثقافة واإلعالم 

  22/9/1981حتى 
 رئيس املجلس االستشارى املعاون للمجلس -

  8/12/2011 – يناير 25العسكرى بعد ثورة 
م للرتشح لرئاسة جمهورية مرص ىف  تقد-

  25/3/2012 وانسحب ىف 7/2/2012
  22/12/2012 وفاته -

  )مثال مرصى(منصور فرج 
  8/1/2001 وفاته    -

  منظمة األدوية واألغذية األمريكية
 منظمة األدوية واألغذية األمريكية تقر -

  9/5/1960إستعامل حبوب منع الحمل    
  منظمة األرجون اإلرسائيلية

اإلعالن عن تأسيس عصابة األرجون اإلرهابية  -
  7/2/1931اإلرسائيلية 

منظمة األرجون اإلرسائيلية تفجر فندق امللك  -
داود بالقدس وينجم عنه مقتل وإصابة عدد 

  22/7/1946كبري  
 املنظـمـة اإلـسـالمية للرتبـيـة والعـلـوم والثقاـفـة

  )االسيسكو(
 تأسيس املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم -

  ISESCO     3/5/1982) اإلسيسكو(والثقافة 
  )الفاو(منظمة االغذية والزراعة العاملية 

  تاسيس منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم -
  16/10/1945املتحدة   

منظمة  مندلسون
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  منظمة االلوية الحمراء
 منظمة األولوية الحمراء ىف إيطاليا تخطف -

  16/3/1978رئيس وزرائها ألدو مورو    
ئيس الوزراء اإليطاىل الدو مورو عىل  مقتل ر-

  Moro (9/5/1978( يد منظمة األلوية الحمراء
  منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

  انظر  
  ونسكوالي    

  منظمة االمم املتحدة للطفولة
  انظر  
  اليونيسيف    

  منظمة ايلول االسود
 مجموعة فدائية من منظمة ايلول االسود -

 االرسائيلية ىف دورة ميونيخ تهاجم مقر البعثة
  5/9/1972 ارسائيليا    11األوملبية وتقتل 

  منظمة التجارة العاملية
  انظر  
  الجات    

  منظمة التحرير الفلسطينية
 إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وصدور - 

ىف أول مؤمتر ( القومى الفلسطينى ميثاق
  28/5/1964)    فلسطينى بالقدس

ر الفلسطينية خالل  إنشاء منظمة التحري-
املؤمتر الوطنى الفلسطينى الذى عقد بالقدس 

  2/6/1964) برئاسة الشقريى(
ويارس  اجتامع عبد النارص بامللك فيصل ال سعود -

 عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
19/12/1969  

 إستقبل عبد النارص يارس عرفات رئيس منظمة -
 9/2/1970التحرير الفلسطينية     

 
 
 
 
  

 الطريان االرسائيىل يقصف مقر منظمة تحرير -
فلسطني ىف تونس وسقوط عرشين شهيدا   

1/10/1985 
 جبهة التحرير الفلسطينية تخطف السفينة -

بعد اقالعها من " اكيىل الرو" اإليطالية 
  7/10/1985اإلسكندرية    

 منظمة التحرير الفلسطينية تنهى وجودها ىف -
  23/5/1986تونس 

  تعاون االقتصادى والتنميةمنظمة ال
 توقيع معاهدة تكوين منظمة التعاون - 

  14/12/1960 االقتصادى
 اطالق اسم منظمة التعاون االقتصادى  -

عىل منظمة التعاون ) O. E. C. D(والتنمية 
  30/9/1961االقتصادى االوروىب 

  منظمة التنمية الصناعية
  إنشاء منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -

4/1/1967  
  منظمة حامس الفلسطينية

 إرسائيل تعتقل زعيم حركة حامس الشيخ -
  19/5/1989أحمد ياسني 

 إغتيال زعيم حركة حامس الفلسطينية محى -
  29/3/1998الدين الرشيف    

 أخرون 80 إرسائيليا مرصعهم وأصيب 18 لقى -
بجروح ىف عملية إستشهادية ىف القدس الغربية 

ارع يافا التجارى وأعلنت كل ىف مطعم للبيتزا بش
من حركة الجهاد اإلسالمى وكتائب عز الدين 
القسام الجناح العسكرى لحركة حامس 

 19/8/2001مسؤليتهام عن الحادث 
  إغتالت إرسائيل الشيخ أحمد ياسني الزعيم-

  22/3/2004الروحى لحركة حامس الفلسطينية 
  14/6/2007حركة حامس تسيطر عىل قطاع غزة  -

منظمة  منظمة
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  )بوجاتا(مة الدول األمريكية منظ
الذى قامت عىل أساسه " بوجوتا" توقيع ميثاق -

منظمة الدول األمريكية التى تضم دول 
أمريكا الشاملية والجنوبية باستثناء كوبا 

  30/4/1948وبزعامة الواليات املتحدة 
  )االوبك(منظمة الدول املصدرة للبرتول 

) برتولالدول املصدرة لل( انشاء منظمة االوبك - 
، ، والعراق، والسعودية، والكويتايران(

  14/9/1960) وفنزويال
 انعقد مؤمتر دول منظمة االوبك ىف الكويت -

واصدر القرار بشان االنتاج وحفظ ىف اعقاب 
 1973التصدير الدول ىف أعقاب حرب اكتوبر 

 25 و24الكويت (ىف الرشق االوسط 
  24/12/1973)    1973ديسمرب

  امليةمنظمة الصحة الع
يوم الصحة (  تأسيس منظمة الصحة العاملية -

  7/4/1948) العاملي
  منظمة الطريان املدىن الدولية

الطريان املدىن الدولية  تأسيس منظمة -
4/4/1947  

  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 إنشاء املنظمة العربية للرتبية والثقافة -

  29/5/1964والعلوم 
للمنظمة العربية للرتبية  عقد أول مؤمتر -

  25/7/1969والثقافة والعلوم 
  منظمة العفو الدولية

  28/5/1961 تأسيس منظمة العفو الدولية  -
 أول إجتامع ملنظمة العفو الدولية ىف لندن   -

22/7/1961  
  منظمة العمل الدولية

تأسيس منظمة العمل الدولية ومقرها  -
 11/4/1919جنيف 

 
 
  

  منظمة العمل العربية
  12/1/1965 تأسيس منظمة العمل العربية    -
مة العمل العربية إىل القاهرة  عودة منظ-

4/6/1991  
  منظمة فتح الفلسطينية

 بدء الثورة الفلسطينية املسلحة وتأسيس -
) صدور أول بيان ملنظمة فتح(ح منظمة فت

1/1/1965  
  منظمة الكشافة

 شهادة فخرية للرئيس مبارك من منظمة -
ته الراعى الفخرى للحركة فة بصفالكشا

9/2/1987 
  منظمة الكوميكون

املنظمة االقتصادية للكتلة ( إنشاء الكوميكون -
  25/1/1949) الرشقية

  1/7/1991 حل الكوميكون      -
  منظمة املؤمتر اإلسالمي

 إعالن إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمى     -
7/8/1954  

  منظمة الوحدة االفريقية
) يوم إفريقيا(ة اإلفريقية  قيام منظمة الوحد-

 دولة إفريقيا تعلن قيام املنظمة ىف مؤمتر 30(
إجتامع الرئيس جامل عبدالنارص ) بأديس أبابا

بزعامء حركات التحرير ىف إفريقيا أثناء 
وجوده ىف أديس أبابا إلنعقاد مؤمتر أقطاب 

  25/5/1963إفريقيا   
 إعالن ميثاق منظمة الوحدة االفريقية التى -

ت بعد تأسيس اإلتحاد اإلفريقى ألغي
26/5/1963  

 الرئيس السنغاىل سنجور يصل إىل القاهرة -
إلجراء مباحثات حول وضع منظمة الوحدة 

  22/5/1966اإلفريقية 

منظمة  منظمة
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 أجرى عبد النارص مباحثات مع ليوبولد سنجور -
رئيس جمهورية السنغال بالقاهرة لدعم منظمة 

  12/2/1967الوحدة اإلفريقية    
قبل عبدالنارص سكرتري منظمة الوحدة  إست-

  20/3/1969)   دياللوتيىل(اإلفريقية 
 إختيار الرئيس حسنى مبارك رئيسا ملنظمة -

  7/1989 /25الوحدة اإلفريقية     
 منظمة الوحدة اإلفريقية تقرر عدم اإلعرتاف -

ة بأى نظام حكم أو رئيسه إذا توصل للسلط
  13/7/1999عن طريق العنف أو اإلنقالب  

 إنعقاد مؤمتر القمة ملنظمة الوحدة اإلفريقية -
)      10/11/2001) (عاصمة زامبيا(لوساكا 

10/7/2001  
 إعالن اإلتحاد اإلفريقى وإنتهاء منظمة الوحدة -

  9/7/2002اإلفريقية    
  منغوليا

 روسيا واليابان توقعان عىل إتفاق لتقسيم -
نشوريا مناطق نفوذها ىف منغوليا وم

7/8/1912  
  11/7/1921) العيد القومي(ورة ىف منغوليا  عيد الث- 
 الجمهورية الشعبية ىف منغوليا  إعالن-

26/11/1924  
  )محافظة مرصية(املنوفية 

مبناسبة ذكرى حادث ( يوم محافظة املنوفية -
 ) دنشواي

13/6/- -  -  -   
 اإلحتفال بالعيد القومى لجمعية املساعى -

 املشكورة باملنوفية
7/2/1993  

نى مبارك يعلن من مدرسة املساعى حس -
املشكورة مبدينة شبني الكوم مبحافظة 

 املنوفية 
 
 
 

 رـة ىف مصـات الرياسـوض إنتخابـه سيخـأن
 28/ 7/2005  

  )محافظة مرصية(املنيا 
ىف ذكرى مقاومة أهاىل ( يوم محافظة املنيا -

)       1919دير مواس لإلحتالل اإلنجليزى ىف عام 
18/3/1919 

  )عازف عود عراقى( بشري منري
  1928/   /  مولده    -
  28/9/1997 وفاته    -

  )موسوعى لبناىن(منري البعلبىك 
  19/6/1999 وفاته    -

  )رسام تجريدى مرصى(منري كنعان 
  13/2/1919 مولده     -
  29/12/1999 وفاته    -

  )اديبة مرصية(منرية ثابت 
  20/9/1967 وفاتها    -

  )بة مرصيةمطر(منرية املهدية 
  11/3/1965 وفاتها    -

 أـسـتاذ الفلـسـفة العربـيـة وعـضـو(مـهـدى ـعـالم 
  )مجمع اللغة العربية

  3/1/1900 مولده     -
  19/5/1992 وفاته    -

  )القاهرة(مهرجان سينام االطفال االول 
 افتتاح املهرجان األول لسينام االطفال ىف مرص -

17/9/1990  
  )اريسب(مهرجان السينام العربية االول 

 أول مهرجان للسينام العربية ىف باريس -
23/6/1992 

  مهرجان السينام املرصية
 إفتتاح املهرجان القومى األول للسينام املرصية  -

11/6/1991  

مهرجان  منغوليا
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  مهرجان القراءة للجميع
 إفتتاح مهرجان القراءة للجميع بقرية الرباجيل -

  21/6/1992املرصية     
  )اوسلو(لوجية مؤمتر اخالقيات املعرفة التكنو

 إنعقاد مؤمتر أخالقيات املعرفة التكنولوجيا ىف -
و تحت إرشاف منظمة اليونسكو أسل

1/5/1999  
  مؤمتر االرض، الربازيل

 )ريو دى جانريو( بدء مؤمتر األرض بالربازيل -
 )ممثل للدول178بحضور (لحامية البيئة 

)      1992يونيه  14 -3إستمر املؤمتر من (
3/6/1992 

  ر األستانة الدويلمؤمت
 وقعت إنجلرتا مع الدول املشاركة ىف مؤمتر -

 املخصص لبحث القضية -األستانة الدوىل 
تعهد فيه الدول ( ميثاق النزاهة - املرصية 

باالمتناع عن إحتالل أى جزء من مرص 
وبعدها بأيام بدأت إنجلرتا برضب األسكندرية  

25/6/1882 
  مؤمتر استكهومل للبيئة

ؤمتر استكهومل املعنى بالبيئة البرشية  إفتتاح م-
 6/1972 /5)     يوم البيئة العاملى(

  مؤمتر استكهومل لوزراء الثقافة
 دولة 150 مؤمتر دوىل باستكهومل حرضه -

ممثليني لوزراء الثقافة دعا إىل الربط بني 
الثقافة والتنمية وقد نرش املجلس األعىل 

بعنوان للثقافة ترجمة الوثيقة ىف هذا املؤمتر 
 مارس حتى 30عقد ( التنوع البرشى الخالق

  30/3/1998)   بستكهومل 1998إبريل  12
  
  
  
  
  
  

  املؤمتر االسالمى
  7/8/1954شاء منظمة املؤمتر اإلسالمى  إعالن إن-
  22/9/1969) بالرباط(مة االسالمى  انعقاد مؤمتر الق- 
  19/1/1984 إستعادة مرص عضوية املؤمتر اإلسالمى     - 

  ر اصالح املسار االقتصاد املرصىمؤمت
ح إلصال الرئيس حسنى مبارك يفتتح أوىل مؤمتر -

 13/2/1982املسار االقتصاد املرصى 
اـملــؤمتر االقتـصــادى ـلــدول الرشق األوـســط 

  وشامل إفريقيا
 انعقد ىف القاهرة املؤمتر االقتصادى الثالث لدول -

 12/11/1996الرشق االوسط وشامل إفريقيا 
  قتصادى للرشق االوسطاملؤمتر األ

 افتتاح املؤمتر االقتصادى حول الرشق االوسط -
مندوب من  2500ىف الدار البيضاء مبشاركة 

 30/10/1994 دولة 60
  مؤمتر اقطاب افريقيا

جامل ( مؤمتر أقطاب أفريقيا ىف الدار البيضاء -
 ، نكروما، محمد الخامس،عبد النارص

  4/1/1961 يناير  7 -4من )  كيتا،سيكتورى
) يوم إفريقيا( قيام منظمة الوحدة اإلفريقية -

 دولة إفريقيا تعلن قيام املنظمة ىف مؤمتر 30(
إجتمع الرئيس عبدالنارص ) بأديس أبابا

بزعامء حركات التحرير ىف إفريقيا إلنعقاد 
  25/5/1963مؤمتر أقطاب إفريقيا 
  مؤمتر االقطاب العرب

 زيارة جامل عبدالنارص للسعودية لحضور -
، ، القونىلعبدالنارص(ؤمتر االقطاب العرب م

  22/9/1956وقد تم االجتامع ىف الدمام ) دسعو

مؤمتر  مهرجان
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  مؤمتر االنكتاد الثامن
 إفتتاح مؤمتر االنكتاد الثامن ىف كولومبيا -

10/2/1992  
  مؤمتر ايفيان

 إفتتاح مؤمتر إيفيان لبحث مشكلة الجزائر بني -
     فرنسا وأعضاء الحكومة الجزائرية املؤقتة 

20/5/1962  
  مؤمتر باندونج

 زيارة عبد النارص ألندونيسيا لحضور إجتامع -
  17/4/1955مؤمتر باندونج   

 بدء مؤمتر باندونج ىف أندونيسيا حرضه وفود -
 ايام     6 دولة إفريقية وآسيوية وأستمر 29
18/4/1955  

 إجتامع جامل عبد النارص بشواى الى رئيس -
ناء إنعقاد مؤمتر أث(وزراء الصني الشعبية 

  23/4/1955) باندونج
 إنعقاد مؤمتر باندونج ىف جزيرة جاوة -

األندونيسية بدعوة من الزعيمني املرصى 
جامل عبد النارص والهندى جواهر الل نهرو   

24/4/1955  
  )القاهرة(مؤمتر البرتول العرىب 

 إفتتاح أول مؤمتر للبرتول العرىب بالقاهرة -
16/4/1955  

  ات العظمى االفريقية، القاهرةمؤمتر البحري
 حسنى مبارك يفتتح مؤمتر البحريات العظمى -

االفريقية بالقاهرة لحل مشكلتى رواندا 
  28/11/1995وبورندى 

  مؤمتر برلني لحامية جو األرض
 دولة 170( مؤمتر برلني لحامية جو األرض -

  7/4/1995)   توقع عىل اإلتفاق
  
  
  
  
 

  مؤمتر البيئة العاملى
ئيس حسنى مبارك يزور هولندا لحضور  الر-

  11/3/1989مؤمتر البيئة العاملى   
 17/4/1990 مؤمتر البيئة العاملى بأمريكا   -

  مؤمتر التحليل النفيس
ة  إنعقاد املؤمتر األول للتحليل النفىس برئاس-

  27/4/1908فرويد ىف سالزبورج بالنمسا  
ـى  ـيوى االفريـق ـؤمتر تـضـامن الـشـباب االـس ـم

  )القاهرة(
  إنعقاد مؤمتر تضامن الشباب اآلسيوى األفريقى- 

 بالقاهرة
30/1/1959  

  القاهرة، مؤمتر الثقافة والتضامن العرىب
 انعقاد املومتر العرىب الثقافة والتضامن العرىب -

 2/12/1996بالقاهرة 
  )اسبانيا(مؤمتر الجزيرة 

لتقسيم ( بدء إنعقاد مؤمتر الجزيرة بأسبانيا -
  16/1/1906)  بية ىف املغربنفوذ الدول األور

 ـمـؤمتر جنـيـف لبـحـث اإلـسـتخدامات الـسـلمية
  للطاقة النووية

 إفتتاح مؤمتر جنيف لبحث اإلستخدامات -
  8/8/1955السلمية للطاقة النووية     

  )1954(مؤمتر جينيف لبحث حرب كوريا 
 إنعقاد مؤمتر جنيف لبحث حرب كوريا -

لية  يو21إستمر حتى (وقضايا الهند الصينية 
1954     (26/4/1954  

  مؤمتر الحركة الصهيونية
 الحركة الصهيونية تعقد مؤمترين ىف آن واحد - 

وأكد املؤمتران رفضهام اقرتاح وزير 
  املستعمرات الربيطاىن جوزيف تشامربلني 

  
  

  

مؤمتر  مؤمتر
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 إقامة وطن لليهود ىف أوغندا ومتسكها بفلسطني
23/8/1903  

  مؤمتر الحزب الشيوعى الروىس
 15ؤمتر الحزب الشيوعى السوفيتى  بدء امل-

  2/12/1927) قرر فصل تروتسىك وإخوانه(
 خروشوف يفتح مؤمتر الحزب الشيوعى -

  14/2/1956هجوم حاد عىل ستالني العرشين ب
  مؤمتر حقوق االنسان والتنمية

 إفتتاح مؤمتر حقوق االنسان والتنمية ىف مرص -
6/6/1999  

  )هلينسىك(مؤمتر حامية األوزون 
 2/5/1989امية األوزون ىف هيلسنىك ر ح مؤمت- 

  مؤمتر حامية الحياة الربية
 مؤمتر حامية الحياة الربية املهددة باإلنقراض -

  2/3/1992ىف العامل 
  )1943(مؤمتر الدار البيضاء 

، ، ترششلروزفلت( بدء مؤمتر الدار البيضاء -
) 1943 يناير 27 حتى 24 جريو من

24/1/1943  
  ة السبعمؤمتر الدول الصناعي

 إنعقاد مؤمتر الدول الصناعية السبع ىف باريس -
14/7/1988  

  مؤمتر دول عدم االنحياز
 إنعقاد مؤمتر دول عدم اإلنحياز ىف بريوىن -

 يوليو 20 -17نهرو من _ تيتو _ نارص (
 املظليون اإلنجليز ينزلون ىف األردن -1956

  17/7/1958بطلب من امللك حسني 
، ، تيتونارص) بلجراد(از  مؤمتر دول عدم االنحي-

  1/9/1961 6/9/1961 اىل 1نهرو ىف 
  
  
  
  
  
  

  حرض عبد النارص أول اجتامع ملؤمتر دول -
  22/10/1966املنعقد ىف الهند عدم اإلنحياز 

 بدء انعقاد مؤمتر دول عدم االنحياز ىف دربان -
  Durban        2/9/1998بجنوب افريقيا 

  مؤمتر الدول املستهلكة للبرتول
 إنعقاد مؤمتر الدول املستهلكة للبرتول ىف -

 11/2/1974واشنطن 
املــؤمتر الــدوىل العــادة اعــامر افغانســتان 

  واليابان
 بدء أعامل املؤمتر الدوىل إلعادة إعامر أفغانستان -

 21/1/2002 دولة      60واليابان مبشاركة 
  املؤمتر الدوىل لتكنولوجيا املعلومات بالقاهرة

ر الدوىل لتكنولوجيا املعلومات  إفتتاح املؤمت-
  8/4/1984بالقاهرة 

  املؤمتر الدوىل للسكان والتنمية
 إفتتاح املؤمتر الدوىل للسكان والتنمية -

  5/7/1994بالقاهرة 
  )بكني(املؤمتر الدوىل للمراة 

 افتتاح املؤمتر الدوىل للمراة ىف بكني وسط -
 4/9/1995نداءات بتحقيق املساواة بني الجنسني

  ر رؤساء الجيوش العربيةمؤمت
 خطاب جامل عبد النارص ىف إفتتاح مؤمتر -

رؤساء الجيوش العربية عن ميثاق الضامن 
  15/8/1953اإلجتامعى للسالم    

  )القاهرة(مؤمتر رؤساء دول املواجهة 
 إجتامع عبد النارص برؤساء دول املواجهة مع -

  6/2/1970 إرسائيل ىف القاهرة

مؤمتر  مؤمتر
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  )1923(قتصادى العرىب االول املؤمتر الزراعى اال
 إنعقاد املؤمتر الزراعى االقتصادى العرىب األول -

مطالبة الحكومة بسن قانون : ومن أهم قراراته
يحظر عىل الفالح بيع أرضه إذا كانت أرضه أقل 

 دونم وتأسيس رشكة البتياع األراىض 200من 
  1/2/1923العربية للصهيونيني  

  مؤمتر سان رميو
 18/4/1919متر سان رميو       إنعقاد مؤ-
 مؤمتر سان رميو يجعل إلنجلرتا الوصايا عىل -

العرق وفلسطني، ولفرنسا الوصاية عىل سوريا 
  25/4/1920ولبنان 

  مؤمتر سان فرانسيسكو
 مؤمتر سان فرانسيسكو إلنشاء هيئة األمم -

  25/4/1945املتحدة 
 توقيع ميثاق هيئة األمم بسان فرانسيسكو      -

26/6/1945  
  )موسكو(مؤمتر السالم ىف الرشق االوسط 

 إفتتاح مؤمتر السالم ىف الرشق األوسط ىف -
  28/1/1992موسكو 

  املؤمتر السنوى العاملى للوقاية من اإلدمان
 إفتتاح املؤمتر السنوى العاملى للوقاية من -

 25/6/1992اإلدمان 
  )1919(املؤمتر السورى العام

 2/7/1919 العام  إنعقاد املؤمتر السورى بدء -
  )دمشق) (1920( املؤمتر السورى الثاىن،

 بدء إنعقاد املؤمتر السورى الثاىن ىف دمشق -
  8/3/1920أعلن فيصل ملكا عىل الشام     

  
  
  
  
  
  
  
  

  )القاهرة(مؤمتر الشعوب اإلفريقية 
إفتتحه ( مؤمتر الشعوب اإلفريقية بالقاهرة -

  25/3/1961)    الرئيس جامل عبد النارص
  مؤمتر شعوب التضامن االسيوى االفريقى

  إنعقاد املؤمتر األول لشعوب التضامن اآلسيوى- 
  1/1/1958اإلفريقى ىف القاهرة       

  1919مؤمتر الصلح باريس 
 إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف -

أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 
       1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 

19/1/1919  
 مؤمتر الصلح ىف باريس يبحث قضايا الرشق -

  6/2/1919العرىب 
  املؤمتر الصهيوىن 

 إنعقاد املؤمتر الصهيوىن األول ىف بازل بسويرسا  -
29/8/1897 

 املؤمتر الصهيوىن الخامس ىف بازل يقرر ىف -
نهاية ختامه إنشاء صندوق عام لليهود لرشاء 

م استعادة األرايض الفلسطينية حتى تت
 2/12/1901األرايض املقدسة       

  مؤمتر الطائف
 انعقاد مؤمتر الطائف بالسعودية لحل -

  21/9/1990املشكلة اللبنانية 
  املؤمتر العاملى النقاذ طبقة االوزون

 املؤمتر العاملى إلنقاذ طبقة األوزون ىف لندن      -
7/3/1989 

  )طوكيو(املؤمتر العاملى للبيئة 
اد املؤمتر األمم املتحدة للبيئة  بدء انعق-

 بطوكيو
1/12/1997  

املؤمتر  املؤمتر
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  املؤمتر العرىب للطفولة والتنمية
 اإلعالن العرىب حول الطفولة والتنمية الصادر -

عن املؤمتر العرىب حول الطفولة والتنمية      
13/11/1986  

  املؤمتر العرىب ملقاومة التطبيع االرسائيىل
 ملقاومة التطبيع  املؤمتر العرىب األول ىف صنعاء-

  10/12/1996االرسائيىل      
  مؤمتر العامل العرب

 أجرى جامل عتد النارص مباحثات مع امللك -
حسني ملك األردن متهيدا إلجتامع دوىل خط 
املواجهة وحرض عبد النارص جلسة إفتتاح 
مؤمتر العامل العرب وتحدث عن حقيقة 

  30/8/1969الرصاع العرىب اإلرسائيىل     
  ر فرساىمؤمت

 إفتتاح مؤمتر الصلح رسميا ىف باريس ىف -
أعقاب الحرب العاملية األوىل والذى انتهى 

               1919 يونية 28بتوقيع معاهدة فرساى ىف 
19/1/1919 

  )لندن(مؤمتر فلسطني 
  17/3/1939 فشل مؤمتر فلسطني بلندن     -

  املؤمتر الفلسطينى االول
سطينى األول ىف القدس  بدء إنعقاد املؤمتر الفل-

9/2/1919  
ـلحة  ـن األـس ـا ـم ـالء أفريقـي ـاهرة إلـخ ـؤمتر الـق ـم

  النووية
 إعالن نداء مؤمتر القاهرة إلخالء إفريقيا من -

  20/2/1996األسلحة النووية      
  )اسيوط(املؤمتر القبطى 

 إنعقاد املؤمتر القبطى ىف أسيوط ملناقشة -
 6/3/1911مطالب األقباط      

 هالل التونىسمؤمتر قرص 
  بدء إنعقاد مؤمتر قرص هالل ىف تونس-

  2/3/1934وتأسيس حزب الدستور الجديد   
  
  

  مؤمتر القمة االسالمى
) بالرباط( انعقاد مؤمتر القمة االسالمى -

22/9/1969  
 إنعقاد مؤمتر القمة اإلسالمى الثاىن ىف الهور                            -

  22/2/1974     ) فرباير24 - 22من (
  مؤمتر القمة االفريقية

 بدء انعقاد مؤمتر القمة االفريقية االستثنائية -
  8/9/1999ىف رست بليبيا       

  )القاهرة(مؤمتر القمة االفريقية االوروبية 
 حسنى مبارك يفتتح قمة إفريقيا وأوربا -

ً ملكا والدول 50 دولة و67بالقاهرة مبشاركة 
  2/4/2000ديون يقية تركز عىل قضية الاإلفر

  إفتتاح أول قمة إفريقية أوربية بالقاهرة-
3/4/2000  

  )فيينا(مؤمتر القمة االمريكية الروسية 
كيندى ( إجتامع قمة سوفيتى أمريىك ىف فيينا -

  3/6/1961)      وخروشوف
  )موسكو(مؤمتر قمة األمن النووى 

 األمن النووى ىف موسكو  مؤمتر قمة-
19/4/1996  

  15لثانية ملجموعة الـ مؤمتر القمة ا
 حسنى مبارك يفتتح القمة الثانية ملجموعة الـ -

 ىف القاهرة ويؤكد ىف خطابه أهمية 15
التعاون والتنسيق بني الدول النامية ويدعو 
الدول الصناعية إىل بدء حوار مشرتك ملواجهة 

التحديات العاملية وإدانة اإلرهاب     
11/5/1998  

رصـيــة الـســورية ـمــؤمتر القـمــة الثالثـيــة امل
  السودانية

 قمة ثالثية مرصية سورية سودانية بالخرطوم -
ت تشكيل قيادة سياسة موحدة قرر
27/2/1977  

مؤمتر  املؤمتر
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  )1958(مؤمتر قمة دمشق 
 بدء مؤمتر قمة دمشق بني جامل عبد النارص -

رف ينتهى بتوقيع إتفاق تعاون وعا
19/7/1958  

  )نيودلهى(مؤمتر قمة دول عدم االنحياز 
ر قمة دول عدم اإلنحياز ىف نيودلهى  بدا مؤمت-

7/3/1983  
  مؤمتر القمة الرباعى الغرىب

 بدء أعامل مؤمتر القمة الرباعى الغرىب ىف -
إحدى جزر الهند الغربية " جواديلوب"
)      كاالهان- شميت- ديستان- كارتر(
4/1/1979  

قمـة (مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدمية 
  )األرض

 القمة العاملية للتنمية املستدمية  إفتتاح أعامل-
ىف جوهانسربج بجنوب إفريقيا    ) قمة األرض(

26/8/2002  
ـات  ـع املعلوـم ـة ملجتـم ـة العاملـي ـؤمتر القـم ـم

  )جنيف(
  مؤمتر القمة العاملية ملجتمع املعلومات بجنيف- 

بحضور الرئيس حسنى مبارك وعدد من 
 10/12/2003رؤساء الدول 

ـرىب ـة الـع ـؤمتر القـم ـؤ (ـم ـب تمترات ىف تراـمل ـي
  )زمنى

   مرص–) للقمة العربية(مؤمتر انشاص 
:  دول هى7 بدعوة من امللك فاروق حرضه -

مرص، رشق األردن، السعودية، اليمن، (
  28/5/1946) العراق، لبنان، سوريا

ن  انعقاد مؤمتر القمة العرىب االول بالقاهرة م-
  13/1/1964)    1964 يناير 17 اىل 13(

 القمة العرىب الثاىن باالسكندرية  انعقاد مؤمتر-
5/9/1964  

  
  
  

 اجتامع عبدالنارص بامني الحافظ رئيس مجلس -
الرياسة السورى وذلك اثناء انعقاد مؤمتر 

  7/9/1964القمة العرىب باالسكندرية      
الدار ( انعقاد مؤمتر القمة العرىب الثالث -

  13/9/1965) البيضاء
) الخرطوم(لرابع  إنعقاد مؤمتر القمة العرىب ا-

29/8/1967  
  انعقاد مؤمتر القمة العرىب الخامس بالرباط-

20/12/1969  
  انعقاد مؤمتر القمة العرىب الخامس بالرباط-

23/12/1969  
 مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة لبحث االزمة بني - 

فلسطينية  االردنية ومنظامت املقاومة الالحكومة
  22/9/1970)  سبتمرب27 - 22من (

 انعقاد مؤمتر القمة العربية ىف الجزائر بعد -
 28 _ 26(حرب اكتوبر ىف الرشق االوسط من

  26/11/1973)     نوفمرب
،  مؤمتر القمة العرىب املحدود بالجزائر والسعودية- 

  13/2/1974مرص، سوريا، الجزائر    
 اجتامع مؤمتر القمة العرىب ىف الرباط      -

26/10/1974  
لقمة العربية الطارئة بالجزائر      إفتتاح مؤمتر ا-

7/6/1988  
 مؤمتر القمة العرىب ىف الدار البيضاء يقرر -

عضوية الجامعة العربية عودة مرص ل
23/5/1989  

 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة برئاسة -
 )قمة القدس(الرئيس محمد حسنى مبارك 

  21/10/2000        2000 اكتوبر 22،21ىف 
 )األردن( بعامن 13ؤمتر القمة العرىب  إنعقاد م-

 مارس التى سميت بقمة القدس 28.27يومى 
نتفاضة ووحدة واإلحيث تبحث عملية السالم 

  27/3/2001الصف العرىب 

مؤمتر  مؤمتر
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ىف عامن  13  إختتام مؤمتر القمة العرىب-
  28/3/2001العاصمة األردنية 

ىف بريوت  14 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب الـ -
27/3/2002  

)  مرص–رشم الشيخ (مؤمتر القمة العرىب  -
، الخرطوم 2005، الجزائر 2004، تونس 2003
، الدوحة 2008، دمشق 2007، الرياض 2006
، قطر 2012، بغداد 2010) ليبيا(، رست 2009

 ملؤمترات القمة العربية 24الدوحة الدورة 
26/3/2013  

  )القاهرة(مؤمتر القمة العرىب االفريقى األول 
د مؤمتر القمة العرىب االفريقى األول  إنعقا-

  7/3/1977والوحيد بالقاهرة      
  )رشم الشيخ(مؤمتر القمة العربية االمريكية 

 إنعقاد القمة العربية األمريكية برشم الشيخ -
بدعوة من الرئيس مبارك لبحث تنفيذ خارطة 

الطريق ومكافحة اإلرهاب وقضية العراق                 
3/6/2003 

  ر قمة القدسمؤمت
 إنعقاد مؤمتر القمة العرىب بالقاهرة برئاسة -

 )قمة القدس(الرئيس محمد حسنى مبارك 
 21/10/2000     2000 اكتوبر 22،21ىف 

  )أديس أبابا(مؤمتر قمة الكوميسا السابع 
 إنتهاء أعامل مؤمتر قمة الكوميسا السابع -

  24/5/2002 بأديس أبابا
  )رشم الشيخ(ب مؤمتر القمة ملكافحة اإلرها

مرص تستضيف مؤمتر قمة ملكافحة اإلرهاب  - 
  ) قمة رشم الشيخ لصانعى السالم(برشم الشيخ 

  
 
  
 
  
 
 

 13/3/1996اسة الرئيس محمد حسنى مبارك برئ
  )مرص(املؤمتر القومى 

 خطاب جامل عبدالنارص ىف املؤمتر القومى -
الذى أعلن فيه اإلنتهاء من بناء السد العاىل 

رئيس عبدالنارص قبول مبادرة كام أعلن ال
ملرشوع السالم األمريىك ألزمة الرشق "روجرز 

  23/7/1970األوسط    
  املؤمتر القومى لالتحاد االشرتاىك

 افتتح جامل عبدالنارص الجلسة األوىل من -
دورة االنعقاد األوىل للمؤمتر القومى لالتحاد 
االشرتاىك ىف قاعة االحتفاالت الكربى بجامعة 

 14/9/1968)   القاهرة
  ، االولاملؤمتر القومى للمراة

 القومى األول للمرأة املرصية  املؤمتر-
6/6/1994  

  مؤمتر لندن
 إنعقاد مؤمتر لندن لبحث مشكلة فلسطني     -

7/2/1939  
 بدء إنعقاد مؤمتر لندن لبحث تأميم مرص -

  6/8/1956قناة السويس 
  مؤمتر لوزان

أجل  إنعقاد مؤمتر لوزان بسويرسا من -
  12/3/1984املصالحة الوطنية 

  )القاهرة(مؤمتر مجلس الحكامء 
متر مجلس الحكامء بالقاهرة  إفتتاح مؤ-

23/5/1999  
  مؤمتر املجلس الوطنى الفلسطينى 

 خطاب عبد النارص ىف إفتتاح املجلس الوطنى -
  1/2/1969قاومة الفلسطينى عن أهمية دور امل

مؤمتر  مؤمتر
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بالجزائر  انعقاد املجلس الوطنى الفلسطينى -
ىف دوره غري عادية اطلق عليها دورة 

  12/11/1988االنتفاضة   
  مؤمتر مدريد للسالم

 أمريكا تعلن مبادرة لتنظيم مؤمتر مدريد -
للسالم ىف الرشق األوسط بعد انتهاء حرب 
الخليج الثانية وبوش يعلن مبدأ األرض مقابل 

  6/3/1991السالم ىف الرشق األوسط         
متر مدريد للسالم ىف الرشق االوسط  افتتاح مؤ-

حرير ومباحثات مبارشة ألول مرة بني منظمة ت
  30/10/1991فلسطني واالرسائيلني  

  )بكني(مؤمتر املرأة الدوىل 
  15/9/1995ر املراة الدوىل ىف بكني  ختام مؤمت- 

  )القاهرة(املؤمتر املرصى 
بالقاهرة برئاسة " املؤمتر املرصي" إنعقاد -

  29/4/1911 لطفى سيد
  )القاهرة(مؤمتر املوسيقى العربية 

 إفتتاح مؤمتر املوسيقى العربية األول بالقاهرة -
  28/3/1932)           3/4/1932حتى (

  )سويرسا(مؤمتر مونرتو 
  بدء مؤمتر مونرتو ىف سويرسا إللغاء اإلمتيازات- 

إلمتيازات األجنبية بحضور الدول صاحبة ا
  12/4/1937   دولة أوربية12وهى 

  مؤمتر املياه العرىب
متر للمياه العربية ىف مرسيليا  إنعقاد مؤ-

3/8/1999  
  مؤمتر نزع السالح

 زيارة تيتو ملرص واجتامعه بجامل عبد النارص -
ومحادثات بينهام حول مؤمتر نزع السالح 

18/2/1962  
  5/2/1985مؤمتر نزع السالح بجينيف     -
  
  
  
  

لبـحــر ـمــؤمتر نـيــون ملعالـجــة القرـصــنة ىف ا
 املتوسط

 انعقاد مؤمتر نيون ملعالجة القرصنة ىف البحر -
املتوسط نتيجة الحرب االسبانية االهلية  

دول عىل نظام مناطق الحراسة  9وافقت 
  )سبتمرب 14 -10استمر املؤمتر من (
10/9/1914 

  مؤمتر وزراء اعالم الدول االسالمية
 إنعقاد مؤمتر وزراء إعالم الدول اإلسالمية -

 اهرةبالق
15/1/1992  

  مؤمتر وزراء الثقافة األوروىب املتوسطي
 مؤمتر وزراء الثقافة االوروىب املتوسطى ىف -

بوالنيا بإيطاليا لدراسة برنامج الرتاث االوروىب 
  1996 ابريل 23، 22املتوسط بولونيا ، إيطاليا 

.23/4/1996  
  الالتينيةمؤمتر وزراء خارجية دول أمريكا 

رجية دول أمريكا الالتينية ىف  اجتامع وزراء خا-
  22/8/1987كاراكاس    

  )جدة(مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية 
دول  بدء إنعقاد املؤمتر األول لوزراء خارجية ال-

  23/3/1970اإلسالمية ىف جده      
  مؤمتر وزراء الخارجية للدول األفريقية

 أوىص مؤمتر وزارة الخارجية للدول اإلفريقية -
تامعه بداكار بأن ميثاق الوحدة ىف اج

اإلفريقية هو األساس الصحيح إلنشاء 
  9/8/1963مجموعة إقليمية        

  مؤمتر وزراء الخارجية واالقتصاد العرب
  قرارات مؤمتر وزراء االقتصاد والخارجية-

العرب ببغداد بعزل مرص ومقاطعتها بسبب 
  31/3/1979صلحها مع إرسائيل 

مؤمتر  رمؤمت
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  العرىبمؤمتر وزراء النفط 
 قرر مؤمتر وزراء النفط العرىب باألغلبية رفع -

الحظر العرىب عن شحنات النفط إىل الواليات 
  13/2/1974املتحدة األمريكية 

  )حزب(املؤمتر الوطنى األفريقى 
 إعتقال نيلسون مانديلال زعيم حزب املؤمتر -

الوطنى اإلفريقى بواسطة النظام العنرصى ىف 
  5/8/1962جنوب إفريقيا  

 انتخاب نيلسون مانديال رئيسا لحزب املؤمتر -
  5/7/1991الوطنى اإلفريقى      

  فوز املؤمتر الوطنى اإلفريقى بزعامة نلسون -
مانديال ىف أول إنتخابات يشارك فيها السود 

الذين ميثلون االغلبية ىف جنوب إفريقيا          
29/4/1994  

  املؤمتر الوطنى القومى الشعبى
يثاق الوطنى املرصى ىف املؤمتر الوطنى  إقرار امل-

  29/6/1962القومى الشعبى      
  املؤمتر الوطنى الهندى

 املهامتا غاندى ينسحب من املؤمتر الوطنى -
  24/10/1934الهندى 

  )yalta(مؤمتر يالتا 
ىف أعقاب الحرب العاملية " يالتا" بدء مؤمتر -

حرضه فرانكلني، روزفلت، ستالني، (الثانية 
 - 4لبحث إقامة املنظمة الدولية من ) ترششل

  4/2/1945        1945 فرباير 11
  11/2/1945 إنهاء مؤمتر يالتا       -

  موارد مائية
االتفاق بني السودان بشكل توزيع مياه النيل  - 

  2/11/1959ات حيفا والتجارة بني البلدين وتعويض
 توقيع االتفاق بني مرص والسودان بشان السد -

  8/11/1959ظيم مياه النيل   العاىل وتن
  
  
  
  

 بدء ضخ خط مياه طربيا إىل قناة امللك -
  17/1/1995 الـلـهعبد

   مرص-مواصالت 
 بداية سري الرتام بالقاهرة -

12/8/1896  
 بدء العمل ىف مرشوع مرتو األنفاق بالقاهرة -

2/5/1982  
  مواصالت سلكية والسلكية

ة  تاسيس االتحاد العرىب للمواصالت السلكي-
 والالسلكية

9/9/1953  
  )رئيس زائريى(موبوتو، سيسيكو 

 عزل الجرنال موبوتو الرئيس كازافوبو ىف -
نجو كنشاسا وتوىل رئاسة الدولة الكو
25/11/1965  

إستيالء لوران كابيال عىل الحكم ىف زائري بعد  -
اإلطاحة بالرئيس موبوتو سيىس سيكو وتغري 

قراطية     اسم زائري إىل جمهورية الكونجو الدمي
17/5/1997  

  7/9/1997 وفاته     -
ــفمـــوترام ــل . ، راـل ــف بريطـــاىن(هـي ) مؤـل

)Mottram(  
  30/10/1883 مولده    -

  )Mugabe) (رئيس زميبابويى(موجاىب، روبرت 
 يؤدى اليمني الدستورية لبدء فرتة الرئاسة -

  17/3/2002خامسة للبالد      
  19/3/1977 إغتياله     -

  )Modiglini) (رسام ايطاىل(و مودلياىن، اميدي
  25/1/1920 وفاته    -

مودلياىن  مؤمتر
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  )Moore) (شاعر ايرلندى(، توماس مور
  28/5/1779 مولده    -
  25/2/1852 وفاته    -

ـــــىك  ـــــور جـس ـــــيقار روىس(موـس ) موـس
)Moussorgsky(  

 16/3/1839 مولده    -
 16/3/1881 وفاته    -

  )موسيقى بريطاىن(، جريالد مور
 30/7/1899 مولده    -

) سـياىس وكاتـب بريطـاىن(مور، سري تومـاس 
)Moore(  

  7/2/1478 مولده     -
  7/7/1535 اعدامه     -

  )Moore) (كاتبة امريكية(ماريان , مور
  15/11/1887 مولدها     -

  )Moore) (مثال بريطاىن(مور، هرنى 
  30/7/1898 مولده     -
  31/8/1986 وفاته    -

 ,MAUROIS) (أديب فرنىس(مورا، اندريه 
ANDRE(  

 26/7/1885 مولده     -
 9/10/1967 وفاته    -

  )Moravia) (أديب ايطاىل(مورافيا، الربتو 
  28/11/1907 مولده    -
  26/9/1990 وفاته    -

  مورشيوس
  12/3/1961إستقالل مورسيوش    -

  )Mauriac) (أديب فرنىس(مورياك، فرانسوا 
  11/10/1885 مولده     -
  1/9/1970 وفاته    -
  
  
  
  
  

  موريتانيا
 27/10/1961ًوريتانيا عضوا باالمم املتحدة  قبول م- 

  )Murilla) (رسام اسباىن(موريللو 
  1/1/1618 مولده     -
  3/4/1682 وفاته    -

 )منـســاوى موـســيقار(ـمــوزارت، أماديوـســس 
)Mazart(  

  27/1/1756 مولده     -
  5/12/1791 وفاته    -

  موزمبيق
  1/3/1498ا موزمبيق  إكتشف فاسكو دا جام-
 مقتل رئيس موزمبيق سامورا ميشيل ىف -

  19/10/1986حادث طائرة 
   جنوب افريقيا- عالقات -موزمبيق 

 توقيع معاهدة عدم إعتداء بني جنوب -
  3/3/1984إفريقيا وموزمبيق    
  مؤسسة الفكر العرىب

 ملؤسسة الفكر 26 بدء إجتامعات املؤسسني الـ -
  2/6/2001ة بالقاهرة     دول عربي8العرىب من 

  مؤسسة النقد االورىب
مقرها ( إنشاء مؤسسة النقد األورىب -

  3/1/1994) فرانكفورت
ــان ــى دى  موباـس ــرنىس(، ـج ــب ـف  )أدـي

)Maupassant(  
  5/8/1850 مولده    -
  1893/7/6 وفاته    -

موباسان  مـور
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 )خطة العدوان الثالىث عىل مرص(موسكتيري 
" موسكتيري" صدور القرار النهاىئ بتنفيذ الخطة -

بريطانيا (كبدء العدوان الثالىث عىل مرص 
  25/10/1956السويس   ) وفرنسا وارسائيل

 )مدينة روسية(موسكو 
  15/5/1571 التتار يحرقون موسكو         -
نص (برام الحلف الروىس األملاىن ىف موسكو إ -

قبيل نشوب الحرب ) عىل عدم اإلعتداء
  23/8/1939العاملية الثانية     

 الجيش اإلملاىن يشن هجوما عىل موسكو أثناء -
  2/10/1941الحرب العاملية الثانية     

 اصدرت الدول االربع الكربى وهى الواليات -
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واالتحاد 
السوفيتى والصني ترصيح موسكو الذى 

فيه بانشاء هيئة عاملية تقوم عىل اساس طالبت 
ادة بني جميع الدول املحبة  يف السياملساواة
 للسالم

20/10/1943  
 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يوقعان -

متضمنة تحديد ) سولت(ىف موسكو إتفاقية 
 5ملدة (إنتاج الدولتيني لالسلحة الهجومية 

  26/5/1972)           سنوات
) ســــياىس ايطــــاىل(، بنيتــــو موســــولينى

)Mosolieni(  
  14/6/1934ر وموسولينى  بني هتل أول إجتامع- 
 هتلر وموسولينى زعيام أملانيا وإيطاليا يوقعان -

 23/8/1939عاهدة عدم اعتداء بني بلديهام م
  )صحفى مرصى(موىس صربى 

  8/1/1992 وفاته    -
  )Museveni) (رئيس اوغندى(موسيفينى 

 29/1/1986  يتوىل رئاسة أوغندا   -
 
 
 
 

    روسيا-موسيقى 
ملركزية للحزب الشيوعى اتهمت اللجنة ا - 

املوسيقيني السوفييت مبا فيهم دميرتى 
خاشا  شوشتاكوفتش وسريجى بروكوفييت، وآرام

توريان بأنهم قطعوا الصلة بالجامهري لظهور 
املؤثرات البورجوازية ىف مؤلفاتهم املوسيقية      

10/2/1948  
  املوسيقى العربية

 لقاهرةإنعقاد املؤمتر األول للموسيقى العربية با - 
  14/3/1932ىف مقر معهد املوسيقى الرشقية 

قى العربية األول بالقاهرة إفتتاح مؤمتر املوسي -
  28/3/1932)       3/4/1932حتى (

  )Musset) (أديب فرنىس(موسيه، الفرد دى 
  11/12/1810 مولده    -
  2/3/1857 وفاته    -

  )مدينة عراقية(املوصل 
 املوصل وما  تركيا تتنازل للعراق عن مدينة-

  5/3/1926حولها 
)  ميـدان التحريـر–القـاهرة (موقعة الجمـل 

2/2/2011  
 خيول وجامل الحزب الوطنى واملوالني لنظام -

الرئيس السابق حسنى مبارك تحاول اقتحام 
  ميدان التحرير لرضب الثوار

   ھ36) البرصة(موقعة الجمل التاريخية 
 معركة وقعت ىف البرصة انترص فيها جيش -

وده عىل بن أىب طالب عىل جيش يقوده يق
 والزبري بن الـلـهالصحابيان طلحة بن عبيد 

 من 15. العوام باإلضافة إىل أم املؤمنني عائشة
  م10/12/656=  ھ 36جامد ثان 

  )أديب جزائرى(مولود معمرى 
  26/2/1989 وفاته    -

مولود  موسكتيري
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سياىس فرنىس ورئيس وزراء (موليه، جى 
  )فرنسا األسبق

بفرنسا بني رؤساء " سيفر"ى ىف  إجتامع رس-
فرنسا جى " حكومات بريطانيا انتوىن ايدن

وارسائيل ديفيد بن جوريون العداد " موليه
  22/10/1956العدوان الثالىث    

  3/10/1975 وفاته    -
) أديب وشاعر فرنىس(، جان بابتيست موليري

)Moliere(  
  15/1/1622 مولده     -
  17/2/1673 وفاته    -

) أدـيــــب بريـطــــاىن(مرـســــت ـمــــوم، سو
)Maugham(  

  25/1/1874 مولده    -
  16/12/1965 وفاته    -

مـؤرخ املـاىن والحـائز عـىل (مومسن، تيودور 
ـــــام ـــــل ىف االدب ـع ) 1902 ـجـــــائزة نوـب

)Mommsen(  
  30/11/1817 مولده    -
  1/11/1903 وفاته    -

  مومياوات
  إكتشاف عرشات املومياوات ترجع إىل العرص- 

روماىن ىف الواحات البحرية  الاليوناىن
11/6/1999 

  )امارة(موناكو 
  مولد املمثلة األمريكية وامرية موناكو السابقة -

  Kelly    (12/11/1929(جريس كيىل 
 زواج األمري رينيه أمري موناكو واملمثلة جريس -

  19/4/1956كيىل
   وفاة امرية موناكو جريس كيىل ىف حادث سيارة- 

)Kelly     (14/9/1982 
 
 
 
  

 عاما 82 وفاة رينيه الثالث أمري موناكو عن -
الحكم      )  عاما47(وتوىل إبنه األمري ألربت 

6/4/2005  
) ممثـل فـرنيس إيطـاىل االصـل( ايف, مونتان

)Montand(  
  13/10/1921 مولده    -
  9/11/1991 وفاته    -

أحــد أبطــال الحــرب العاليمــة (مونتبــاتن 
  )Mountbatten) (الثانية

  27/8/1979قتله     م-
قائد بريطاين وقائد قوات (مونتجمرى، برنارد 

الحلفاء ىف الحرب العاملية الثانية هزم رومـل 
  )Montgomery) (1942 ىف العلمني

  17/11/1887 مولده    -
 احيل اىل التقاعد الفيلد مارشال فيكونت -

مونتجمرى بوظيفة نائب القائد االعىل 
به ىف حلف للحلفاء ىف اوربا وتقلد منص

  18/9/1958االطلنطى ضابط بريطاىن اخر 
 إستقبل جامل عبد النارص الفيلد مارشال -

مونتجمرى القائد الربيطاىن ىف معركة العلمني 
  11/5/1967) أثناء زيارته ملرص(

  24/3/1976 وفاته    -
  )معاهدة(مونرتيه 

إلغاء اإلمتيازات ( توقيع معاهدة مونرتيه -
  8/5/1937 )   األجنبية ىف مرص

ــب وفيلســـوف فـــرنىس(مونتســـكيو   )كاـت
)Montesquieu(  

  18/1/1689 مولده    -
  10/2/1755 وفاته    -

مونتسكيو  موليه
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  )صحيفة فرنسية(املوند 
" املوند" صدور العدد األول من جريدة -

  18/12/1944الفرنسية 
) الـرئيس الخـامس االمـريىك(مونرو، جيمس 

)Manroe(  
 الخارجية  إعالن مبدأ مونرو الخاص بالسياسة-

األمريكية وعدم التدخل ىف أمريكا الجنوبية     
2/12/1823  

  4/7/1831 وفاته    -
  )Monroe) (ممثلة امريكية( مارلني مونرو،

  5/8/1962 انتحارها      -
  )رسام فرنىس(مونيه، كلود 

  14/11/1840 مولده    -
  5/12/1926 وفاته    -

  )صحيفة مرصية(املؤيد 
وسف جريدة املؤيد     اصدر الشيخ عىل ي-

1/12/1889  
  )مفوض بريطانيا السامى(موين، والرت 

  6/11/1944 اغتياله     -
  )اديبة مرصية لبنانية االصل(مى زيادة 

  19/10/1941)     عاما48عن ( وفاتها -
  )Mitterrand) (رئيس فرنىس(، فرانسوا ميرتان

   10/5/1981 إنتخابه رئيسا للجمهورية ىف فرنسا   -
  8/5/1988ادة إنتخابه رئيسا لفرنسا    إع-
  8/1/1996 وفاته    -

  )Mitchum) (ممثل امريىك(، روبرت ميتشوم
 1/7/1997 وفاته    -
 
 
 
 
 
 
 
  

  ميثاق التكامل السوداىن املرصى
 الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداىن -

جعفر منريى يوقعان ميثاق التكامل السوداىن 
  12/10/1982املرصى   

   حقوق الطفل العريبميثاق
 مثياق حقوق الطفل العرىب الذى اقره وزراء -

 4/12/1984الشئون االجتامعية العرب   
  ميثاق الضامن االجتامعى للسالم

 خطاب جامل عبد النارص ىف إفتتاح مؤمتر -
رؤساء الجيوش العربية عن ميثاق الضامن 

  15/8/1953اإلجتامعى للسالم  
  ميثاق طرابلس

 ق طرابلس بني مرص ولبيبا والسودان إعالن ميثا- 
 وقعة الرؤساء الثالثة جامل عبد النارص(

  27/12/1969) وجعفر منريى ومعمر القذاىف
  ميثاق الوحدة االملانية

  30/8/1990 توقيع ميثاق الوحدة األملانية   -
  امليثاق الوطنى املرصى

وقدمه ) ىف مرص(صدور امليثاق الوطنى  -
 إىل املؤمتر الوطنى   الرئيس جامل عبد النارص

21/5/1962  
إقرار امليثاق الوطنى املرصى ىف املؤمتر الوطنى  -

  29/6/1962القومى الشعبى     
  )أديب مهجرى لبناىن(ميخائيل نعيمه 

  29/2/1984 وفاته    -
  )مركبة فضاء روسية(مري 

ثائر سـياىس فـرنىس وخطيـب الثـورة (مريابو 
  )Mirabeau) (الفرنسية

  9/3/1749 مولده    -
  2/4/1791 إعدامه -

مريابو  املوند
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  )شاه ايران(مريزا، أحمد 
 يتنازل عن عرشه ويعني شقيقه محمد وصيا    -

24/3/1924 
  )مركبة فضاءامريكية(مريكوزى 

 185رائد الفضاء األمريىك اآلن شريد يقطع  -
كيلو مرت ىف الدوران حول األرض مبركبته 

  5/5/1961   "مريكوري"الفضائية األمريكية 
  )رئيس لبناىن(ال سليامن ميش

 انتهاء والية الرئيس اللبناىن إميل لحود والغالبية -
إىل ان (واملعارضة تفشالن ىف انتخاب خلف له 

انتخب الربملان اللبناىن رئيسا توافقيا له هو قائد 
 25 سليامن ىف الجيش اللبناىن العامد ميشال

  23/11/2007  2008مايو 
) ىف قطر(بالدوحة  يتوصل الفرقاء اللبنانيون -

إىل إتفاق تاريخى يقىض بإنتخاب العامد 
ميشال سليامن رئيسا للجمهورية وتشكل 

 11 لألغلبية، 16(حكومة وحده وطنية 
  21/5/2008)      للرئيس3للمعارضة، 

 إنتخابه رئيسا توافقيا للبنان بعد أزمة -
  25/5/2008 أشهر    6إستمرت 

  )رئيس موزمبيقى(ميشيل، سامورا 
  19/10/1986مقتله ىف حادث طائرة     -

  )سياىس بعثى سورى(ميشيل عفلق 
  24/6/1989 وفاته    -

  )سياىس لبناىن(ميشيل عون 
 استسالم العامد ميشيل عون رئيس الحكومة -

العسكرية ىف لبنان وقائد القوات املتمردة 
 عاما     15وانتهاء الحرب االهلية اللبنانية بعد 

27/10/1990  
  )أديب مرصى(مل ميشيل كا

 4/12/1993 وفاته    -
 
 
 
 

  )Michelet) (كاتب فرنىس(ميشيله، جول 
  21/8/1798 مولده    -
  9/2/1874 وفاته     -

  )عامل فرنىس(، هرنى ميكريل
  12/6/1980 يكتشف اإلشعاعات الذرية    -

) فيلـسـوف بريـطـاىن(، ـجـون ـسـتيورات مـيـل
)Mill(  

  8/5/1806 مولده    -
 De) (كاـتـب بريـطـاىن(د .مـيـل، سيـسـل ب

Mill(  
 21/1/1959 وفاته    -

  )مفكر مرصى(ميالد حنا 
  24/6/1924 مولده    -
 تسلمه جائزة سيمون بوليفار الدولية مبنظمة -

 19/10/1998اليونسكو بباريس    
  27/11/2012 وفاته     -

  )Meland( )ممثل عاملى(ميالند، راى 
  12/3/1986)   عاما78عن ( وفاته -

  )Milton) (شاعر بريطاىن(تون، جون ميل
  9/12/1608 مولده    -
  8/11/1674 وفاته    -

  )Mailer) (كاتب امريىك(ميلر، آرثر 
  17/10/1915 مولده    -
 10/2/2005 وفاته    -

) كاـتـــب وروايئ اـمـــريىك(ميـلـــر، نورـمـــان 
)Mailer(  

  31/1/1923 مولده    -
  10/11/2007 وفاته    -

ميلـر  مريزا
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  )رئيس يوجوسالىف(ودان ميلوسوفيتش، سلوب
 وط الرئيس اليوجوسالىف ميلوسوفيتش يقبل رش- 

  3/6/1999حلف األطلنطى لوقف القتال 
  6/10/2000 استقالته   -

  )ممثل امريىك(ميىل، جون 
  29/2/1984 وفاته    -

  ميناء االحمدى
 إعادة تشغيل ميناء األحمدى بالكويت بعد -

  12/3/1991تحريرها 
  ميناء رفح

يناء رفح لربط مرص بدول اسيا   افتتاح م -
16/11/1982 

 
  

  

  )قائد فرنىس(مينو 
إلعتداء   يأمر بحرق قرية الساملية بفوه،-

أهاليها عىل الفرنسيني  اثناء الحملة الفرنسية 
  13/8/1798عىل مرص  

  )Menon) (زعيم هندى(مينون، كريشنا 
  3/5/1897 مولده    -
  5/10/1974 وفاته    -

عازف كـامن بـارز وقائـد (ى يهود مينيوهني،
أوركسرتا يهودى روىس االبوين أمريىك املولـد 

 وبريـطــاىن 1970وـمــواطن ـســويرسى ـعــام 
  )Menuhin,Yehudi) (1985االقامة من 

 1916/ 41 /22 مولده    -
  12/3/1999 وفاته    -

 

  

مينيوهني ميلوسوفيتش
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 ن

اديــب امــريىك روىس (نــابوكوف، فالدميــري 
  )Nabokov) (االصل

  23/4/1899  مولده      -
  2/7/1977 وفاته        -

اديب بريطاىن هندى االصـل (س . نابيول، ف
ـل ىف  ـائز ـعـىل ـجـائزة نوـب  )2001االدب والـح

)Naipaul(  
  17/8/1932  مولده    -

  الناتو
  انظر  
   شامل االطلنطىحلف    

  )رسام كاركاتري فلسطينى(ناجى العىل 
  22/7/1987 إطالق النار عليه ىف لندن     -
  29/8/1987 وفاته     -

املتـحـدث الرسـمى باسـم ـحـزب (نـادر بكـار 
  )النور السلفى

  )االسكندرية (1984  مولده    -
 بكالوريوس تجارة انجليزى جامعة االسكندرية -

2005  
  ثقافية لحزب النور أمني اللجنة ال-

  نادى االسامعيىل املرصى
   1921 تاسس تحت اسم نادى النهضة عام  -
                    تم إشهاره وتاسيسه -

  1924عام 
  النادى االهىل املرصى

   1905 انشئ  عام -
 أول اجتامع للجنة االدارية العليا للنادى -

     24/4/1907االهىل   
  
  
   

  26/2/1909هىل  حفل افتتاح النادى اال-
 امللك فاروق يحرض حفل غناىئ الم كلثوم -

بالنادى االهىل ومينح ام كلثوم نيشان الكامل    
17/9/1944  

 النادى االهىل يحرز البطولة العربية البطال -
  15/9/1996الدورى 

 31 فوز النادى االهىل بكأس مرص للمرة -
4/7/1999  

  فوز النادى االهىل املرصى ببطولة ابطال-
  21/12/2001الدورى االفريقى    

 وفاة كابنت صالح سليم نجم كرة القدم ورئيس -
  6/4/2002النادى األهىل املرصى    

 هروب عصام الحرضى حارس مرمى فريق -
النادى األهىل املرصى إىل سويرسا للتعاقد مع 

مرص  نادى سيون السويرسى بعد فوز منتخب
    بكاس األمم اإلفريقية للمرة السادسة 

22/2/2008  
  نادى الرتسانة املرصى

   1921عام     تاسس -
  نادى الجزيرة الرياىض املرصى

  1882/    / افتتاح النادى     -
 ،م اضافة حديق الشاى وملعب البولو ت-

 8و ، ملعب تنس13، وواالسكواش ،والجولف
  1914مالعب الكروكيه عام 

  1935/    / افتتاح نادى الليدو     -
  بلوماىس املرصىالنادى الد

عام  " كلوب محمد عىل"اسم سس تحت أ ت-
1907   

نادىال  فونابوك
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 سجل تصميمه املهندس املعامرى الفرنىس          -
إسكندر مارسيل عىل اساس مبنى من دورين                         

  1909 /1908عام  
   1933 /1926 أضيف دور ثالث عام  -
 عام م النادى الدبلوماىس املرصى  سمى باس-

1982   
  نادى الزمالك املرصى

نادى " تاسس تحت اسم نادى قرص النيل -
  5/1/1911"    رياىض اجتامعى

  1911/1913 سمى باسم نادى قرص النيل من عام - 
  1913/1941 سمى باسم النادى املختلط من عام - 
  1941/1952 سمى باسم امللك فاروق من عام - 
 اىل 1952 – سمى باسم نادى الزمالك من عام - 

  االن
  5/2/1988لزمالك بالبطولة األفروآسيوية  فوز نادى ا- 

  نادى الصيد املرصى
ى عام  فدان بالدق55 تاسس عىل مساحة -

1939  
 أرىس امللك فاروق حجر االساس مبدرج الرماية -

12/5/1940  
 إقامة مقر وفرع للنادى باالسكندية مبنطقة -

  1947لسان السلسلة عام 
مبحرم بك باالسكندرية ة  انشاء مدرسة الرماي-

  1949عام 
  نادى القضاة املرصى

 اجتامع مبقر محكمة إستئناف مرص لالتفاق -
  10/2/1939عىل تأسيس نادى القضاة  

 صدور أول قانون الستقالل القضاء نتيجة -
   1943االجتامع السابق   عام 

 أقر مجلس الوزراء برئاسة جامل عبد النارص -
دخال إىل ثورة أربعة قوانني هامة تعترب م

   إنشاء محكمة عليا - 1: ترشيعية كربى وهى
  

 إعادة تشكيل - 2برئاسة رئيس الجمهورية 
 تشكيل مجلس إذارة -3الهيئات القضائية 

إنشاء محكمة عليا تختص -4نادى القضاه 
  31/8/1969بدستورية القوانني  

  نادى املدارس العليا بالقاهرة
 ش قرص 4ىف  إفتتاح مقر نادى املدارس العليا -

ًوهو الذى إتخذة الوطنيون مقرا (العينى 
  5/4/1906)   لهم

 وفاة عمر لطفى ابو التعاون ورئيس نادى -
  4/11/1911املدارس العليا     
  نادى هليوبولس

 أسسته رشكة سكك حديد مرص الكهربائية        -
  1/1/1921ىف 

  1/1/1922 توىل اعضاؤه إدارته ىف -
  28/10/1928  وضع قانون للنادى ىف-

  )رئيس هندى(، كوشرييل نارايانان
 إنتخاب كوشرييل رامان نارايانان رئيسا للهند    -

أول شخصية بوذية يصل إىل هذا املنصب (
 14/7/1997)     ًعاما50منذ اإلستقالل قبل 

 ملـكـات ملـكـة مرصـيـة وأـخـر(نارمـيـان ـصـادق 
  )مرص والزوجة الثانية للملك فاروق األول

  19/10/1933      مولدها   -
  6/5/1951  زواجها من امللك فاروق    -
  1954 /2/   طالقها من امللك فاروق    -
  16/2/2005 عاما  72 وفاتها عن -

  )شاعرة عراقية(نازك املالئكة 
  23/8/1923      مولدها -
  20/6/2007     وفاتها   -

  النازية
 بدء حكم النازية بتعيني أدولف هتلر مستشارا -

 نياألملا
30/1/1933  

النازية  نادى
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) الرايختستاج( إحراق مبنى الربملان األملاىن -
  27/2/1933عىل أيدى النازيني    

 القوات النازية تدخل براج عاصمة - 
  15/3/1933  تشكوسلوفاكيا

 الربت إينشتني يصل إىل الواليات املتحدة -
األمريكية طالبا اللجوء هربا من أملانيا النازية     

17/10/1933  
 هاجم النازيون(لة الكريستال ىف أملانيا النازية  لي- 

)     فيها منازل ومتاجر اليهود املعارضني
30/6/1934  

 توقيع معاهدة عدم إعتداء بني روسيا -
  23/4/1939السوفيتية وأملانيا النازية     

 عقد معاهدة عدم إعتداء بني أملانيا النازية -
  23/8/1939واإلتحاد السوفيتى     

انيا النازية واالتحاد السوفيتى يوقعان عىل   أمل-
  30/9/1939اتفاقية القتسام بولندا     

 اتفاق أملانيا النازية واالتحاد السوفيتى عىل -
  6/10/1939اقتسام بولندا 

  القوات األملانية النازية تحتل العاصمة البلجيكية- 
  17/5/1940بروكسل 

ية  هزمية هولندا وبلجيكا أمام الجيوش الناز-
  28/5/1940ل الحرب العاملية الثانية   خال

 الجرنال ديجول يدعو الفرنسيني ملواصلة -
)    من راديو لندن(الحرب ضد أملانيا النازية 

18/6/1940  
  2/5/1941 القوات النازية تحتل هولندا    -
 بداية حصار القوات النازية األملانية مدينة -

  21/8/1941ليننجراد الروسية     
رير باريس من القوات النازية أثناء الحرب  تح-

العاملية الثانية ودخول ديجول باريس عىل 
  25/8/1944رأس قوته  

 إستسالم أملانيا للحلفاء ىف الحرب العاملية -
  7/5/1945الثانية وإنتهاء النازية    

 9/5/1945لنرص عىل النازية ىف روسيا  عيد ا- 
 
  

ن ىف  إعدام الزعيم النازى أدولف إيخام-
 31/5/1962إرسائيل  

   ارسائيل-النازية 
 ألقت إرسائيل القبض عىل الزعيم النازى -

  22/5/1960أدولف إيخامن     
 إرسائيل تبدأ محاكمة النازى السابق أدولف -

 10/4/1961إيخامن 
 محاكمة الزعيم النازى إيخامن ىف ارسئيل -

15/12/1961 
 إرسائيل  إعدام الزعيم النازى أدولف إيخامن ىف-

31/5/1962 
   املانيا –النازية 

 بدء حكم النازية بتعيني أدولف هتلر -
 مستشارا ألملانيا

30/1/1933  
) الرايختستاج( إحراق مبنى الربملان األملاىن -

  27/2/1933عىل أيدى النازيني      
 الحزب النازى األملاىن يفوز باألغلبية ىف الربملان   -

5/3/1933  
مر بحل جميع األحزاب  أدولف هتلر يأ-

  14/8/1933ملانية ماعدا الحزب النازى  األ
   روسيا-النازية 

  4/9/1948لنينجراد  النازيون يحارصون مدينة - 
  )مدينة فلسطينية(النارصة 

 بدء إغالق كنائس فلسطني ليومني بسبب -
اختيار ساحة كنيسة النارصة لبناء مسجد      

22/11/1999  
ــ-ناطحـــات الســـحاب  ات املتحـــدة  الوالـي

  األمريكية
 "إميايرستيت" تدشني ناطحة السحاب األمريكية -

)Empire State ( ىف نيويورك) وكانت أعىل
  2/5/1935) بناية ىف العامل آنذاك

ناطحات  النازية
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  )رئيس سورى(ناظم القدىس 
  1905/    / مولده     -
  6/2/1998 وفاته     -

  )مطرب عراقى(ناظم الغزاىل 
  1921/    / مولده     -
  23/10/1963وفاته      -

  )معاهدة(نافتا 
لتنظيم التجارة بني " نافتا" توقيع اتفاقية -

الواليات املتحدة األمريكية وكندا واملكسيك    
7/10/1992  

  )رئيس ارسائيىل(نافون، اسحق 
أول زيارة لرئيس ارسائيل لدولة ( يزور مرص -

  28/10/1980 )عربية
  ناميبيا

  9/2/1990ناميبيا وافقة عىل أول دستور ل امل-
 سام نجوما يصبح أول رئيس لناميبيا بعد -

 إستقاللها
16/2/1990  

  النائب العام املرصى
 ضمن إعالن – أصدر الرئيس محمد مرىس -

ً قرارا بإقالة النائب العام –دستورى جديد 
ني نائب عام جديد يعتعبد املجيد محمود و

  22/11/2012) الـلـهاملستشار طلعت عبد (
 استئناف القاهرة تلغى قرار رئيس  محكمة-

 بعزل النائب 2012 لسنة 386الجمهورية رقم 
املستشار وتعيني ) عبد املجيد محمود(العام 

  27/3/2013 بدالً منه الـلـهطلعت عبد 
  11/7/2013ً تعيني هشام بركات نائبا عاما - 

) رائدة التمـريض الربيطانيـة(نايتنجل، فلورنس 
)Nightingale(  

  12/5/1820       مولدها -
 13/8/1910 وفاتها        -
 
 
  

ـعـــامل مرصى ىف الطبيـعـــة (ناـيـــل برـكـــات 
  )التجريبية

  22/9/1922  مولده       -
  )قمر صناعى مرصى(نايل سات 

) نايل سات(  إطالق القمر الصناعى املرصى -
من قاعدة فضائية مبدينة تولوز الفرنسية      

29/4/1998  
 102 املرصى نايل سات  إطالق القمر الصناعى-

18/8/2000 
  )والية امريكية(نرباسكا 

  9/2/1867 37 نرباسكا تصبح الوالية األمريكية الـ -
إحدى رائدات التعليم والعمـل (نبوية موىس 

  )االجتامعى للحركة النسائية
  1886 /12/ 17 مولدها   -
" ترقية الفتاه" صدور العدد األول من مجلة -

ه مرصية تحصل عىل أول فتا(لنبوية موىس 
ثم درست مبدرسة 1917شهادة الثانوية ىف

الحقوق اال انها منعت من دخول إمتحان 
الليسانس فكرست حياتها من أجل إنتزاع حق 

  5/6/1923الفتيات ىف التعليم العاىل    
  3/4/1951 وفاتها     -

  )ممثل ومرسحى مرصى(نبيل األلفى 
  5/5/1926  مولده       -
  5/11/1999 وفاته     -

دبلوـمـاىس مرصى واـمـني ـعـام (نبـيـل الـعـرىب 
  )جامعة الدول العربية

  5/3/1935  مولده       -
  2011 توليه امانة الجامعة العربية ىف مارس -

ـى  ـل فهـم ـفري مرص ىف (نبـي ـفري مرصى وـس ـس
  )الواليات املتحدة سابقا

  5/1/1951  مولده       -

نبيـل  ناظـم
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) فيلسوف املاىن(نتشه، فريدريك فيلهيلم 
)Nietzsche(  

  15/10/1844 مولده       -
  25/8/1900 وفاته        -

  )ممثلة ومطربة مرصية(نجاة عىل 
  26/3/1910 مولدها    -
  26/12/1993 وفاتها     -

  )مدينة يابانية(نجازاىك 
أسقطتها ( إلقاء القنلبة الذرية الثانية عىل نجازاىك - 

  9/8/1945) الواليات املتحدة األمريكية
  الحجازنجد و

 اطلق اسم اململكة العربية السعودية عىل -
  18/9/1932مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها  

  )ممثلة مرصية(نجمة إبراهيم 
  26/3/1914 مولدها    -
  4/6/1976 وفاتها      -

  )ممثلة مرصية(نجوى سامل 
  25/7/1933 مولدها    -
 20/3/1987 وفاتها     -

ى أحـد سياىس ومناضل مرص(نجيب إسكندر 
  )1919طالئع ثورة

  2/4/1976 وفاته     -
  )صحفى لبناىن( )الشيخ(نجيب الحداد 

  25/2/1867  مولده       -
  )ممثل مرصى(نجيب الريحاىن 

  21/1/1889 مولده      -
 القاهرة  نشأ نجيب يف-

حي باب  وعاش يف
الشعبية منفردا  الشعرية

فعارش الطبقة الشعبية 
 . البسيطة والفقرية

 
 

ن والده قد  وعندما نال شهادة البكالوريا، كا-
تدهورت تجارته فاكتفى بهذه الشهادة وقد 
التحق بوظيفة كاتب حسابات برشكة السكر 

  بنجع حامدي 
  :بدايته الفنية

 يف يوم قادته قدماه إىل شارع عامد الدين -
الذي كان يعج آنذاك باملالهي الليلية، وقابل 

محمد  صديق له كان يعشق التمثيل واسمه
 سويا فرقة وعرض عليه أن يكونا سعيد

مرسحية لتقديم اإلسكتشات الخفيفة 
  لجامهري املالهي الليلية

  :أعامله املرسحية
بعد أن قدم  1946  اعتزل الريحاين املرسح عام-

عمره وتوأمه يف الفن صديق  بديع خريي مع
 : مرسحية من أهمها33
  1931مرسحية الجنيه املرصي عام. 
  1934الدنيا ملا تضحك عام. 
 الستات مايعرفوش يكدبوا. 
  1936حكم قراقوش عام. 
  1936قسمتي عام. 
  1938لو كنت حليوة عام. 
  1939الدلوعة عام. 
 حكاية كل يوم. 
 الرجالة مايعرفوش يكدبوا. 
 الدنيا بتلف. 
  1943خمسة عام إال. 
  1945حسن ومرقص وكوهني عام. 
 تعاليىل يا بطة. 
 بكره يف املشمش. 
 كشكش بك يف باريس. 
 وصية كشكش بك. 
  1916خلىل بالك من إبليس عام. 
  1921ريا وسكينة عام. 

 نتشه الريحاىننجيب
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 رضبة مقرعة. 
 االبن الخارق للطبيعة. 
 ليلة الزفاف. 
 عندك حاجة تبلغ عنها. 
 شارملان األول. 
 يىلخلىل بالك من إم. 
 كشكش بيه وشيخ الغفر زعرب. 
 ابقى قابلنى. 
 أم أحمد. 
 دقة بدقة. 
 حامر وحالوة. 
 حامتك تحبك. 
 عىل كيفك. 
 قسم. 
 فريوز شاه. 
 الربنسيس. 
 الفلوس. 
 لو كنت ملك. 
 مجلس األنس. 
 قنصل الوز. 
 مراىت يف الجهادية. 
 جنان يف جنان. 
 مملكة الحب. 
 الحظوظ. 
 علشان بوسة. 
 آه من النسوان. 
 ىنابقى اغمز. 
 أنا وإنت. 
 عشان سواد عينيها. 
  1929مرص يف سنة. 
 اتبحبح. 
 ياسمينة. 
 نجمة الصبح. 
 املحفظة يا مدام. 
 

 الرفق بالحموات. 
 ياما كان يف نفىس. 
 الدنيا عىل كف عفريت. 

  :أعامله السينامئية
وله فيها عرشة  السينام  إتجه بعد ذلك إىل-

 قدم شخصية كشكش 1934ففي عام . أفالم
 ."صاحب السعادة كشكش بيه"بك يف فيلم 

  1931صاحب السعادة كشكش بيه. 
  1934حوادث كشكش بيه. 
  1934ياقوت أفندي يف عام. 
  1936بسالمته عايز يتجوز عام. 
  1937سالمة يف خري عام. 
  1947أبو حلموس. 
  1946لعبة الست. 
  1941يس عمر عام. 
 1949عام  غزل البنات. 
  1946أحمر شفايف 

  :من األوبريتات التي شارك فيها
 لوو 
 أش 
 قولوا له 
 العرشة الطيبة 
 الشاطر حسن 
 أيام العز 
  8/6/1949 وفاته     -

  )شاعر وكاتب مرصى(نجيب رسور 
  1/6/1932 مولده      -
  23/10/1978 وفاته     -

ورائـد  اديب وطبيـب مرصى(نجيب الكيالىن 
  )القصة اإلسالمية

  1/6/1931 مولده      -
  6/3/1995 وفاته     -

 الريحاىننجيب الريحاىننجيب
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  )رئيس افغاىن(محمد  ، الـلـهنجيب 
  24/9/1996 حركة طالبان قامت بشنقه    -

اديب ورواىئ مرصى والحائز (نجيب محفوظ 
  )1988عىل جائزة نوبل 

  11/12/1911   مولده-
  االديب املرصى نجيب -

محفوظ يفوز بجائزة 
منح (نوبل لآلداب 

الجائزة عن عملني متميزين هام الثالثية 
لجنة عىل ان معظم وأوالد حارتنا ونص قرار ال

أعامل نجيب محفوظ كان لها تأثري جديد 
 باالعتبار ومتكن من خلق فن رواىئ عرىب

13/10/1988  
 بدء تسليم جوائز نوبل بحفل تعارف شهدته -

  6/12/1988كرميتا نجيب محفوظ   
 جائزة البحر االبيض للكاتب نجيب محفوظ -

  1/9/1989تقديرا العامله االدبية   
ب العاملى املرصى نجيب محفوظ   طعن االدي-

بخنجر ىف رقبته ونجاته من محأولة اغتياله 
  14/10/1994بعد فرتة عالج باملستشفى 

 الجمعية امللكية لالدب ىف لندن تهدى جائزتها -
  24/9/1995اىل نجيب محفوظ   

  :أعامله
  :الروايات :والأ
 مرص القدمية تاليف جيمس بيىك 1932 -

  )ترجمة عن االنجليزية(
   عبث االقدار1939 -
   رادوبيس1943 -
   كفاح طيبة1944 -
   خان الخليىل1945 -
   القاهرة الجديدة1946 -
   زقاق املدق1947 -
   الرساب1949 -
  بداية ونهاية1951 -

  

   بني القرصين 1956 -
   قرص الشوق1957 -
   السكرية1957 -
   اوالد حارتنا1959 -
   اللص والكالب1961 -
  لخريف السامن وا1962 -
   الطريق1964 -
   الشحاذ1965 -
   ثرثرة فوق النيل1966 -
   مريامار1967 -
   املرايا1971 -
   الحب تحت املطر1973 -
   الكرنك1974 -
   حكايات حارتنا1975 -
   قلب الليل1975 -
   حرضة املحرتم1975 -
   ملحمة الحرافيش1977 -
   عرص الحب1980 -
   اراح القبة1981 -
  لة وليلة لياىل الف لي1982 -
   الباقى من الزمن ساعة1982 -
   امام العرش1983 -
   رحلة ابن فطومة1983 -
   التنظيم الرسى1984 -
   العائش ىف الحقيقة1985 -
   يوم مقتل الزعيم1985 -
   حديث الصباح واملساء1987 -
   صباح الورد1987 -
   قشتمر1988 -

  :القصص القصرية :ثانيا
   همس الجنون1948 -
  الـلـه دنيا 1963 -
   بيت سئ السعة 1965 -

 محمدالـلـه نجيب محفوطنجيب
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   خامرة القط االسود1969 -
   تحت املظلة1969 -
   حكاية بال بداية او نهاية1971 -
   شهر العسل 1971 -
   الجرمية 1973 -
   الحب فوق هضبة الهرم1979 -
   الشيطان يعظ1979 -
   رايت فيام يرى النائم1982 -
   الفجر الكاذب1988 -
   أهل الهوى1988 -

  :املرسحيات:ثالثا 
 لنجيب محفوظ عدد من القطع الحوارية -

مستلمة من الواقع ىف مجامعيه القصصية 
 – تحت املظلة –خامرة القط االسود (

  )الشيطان يعظ
 كام ترجمت أعامله اىل اللغات االنجليزية -

والفرنسية والروسية والصينية واالسبانية 
  والسويدية واالملانية والبولندية وااليطالية

  30/8/2006وفاته      -
طبيب مرصى ورائد تخصص (نجيب محفوظ 

  )طب امراض النساء والوالدة
  5/1/1882  مولده       -
  25/7/1974 وفاته     -

  )ناقد ورياىض مرصى(نجيب املستكاوى 
اد الرياضيني العرب-   . لقب بشيخ النقَّ
  حصل عىل ليسانس يف الحقوق منذ عام-

1939.  
م الريايض يف جريدة  بدأ العمل يف القس-

  .1953 األهرام عام
ً وكان عضوا يف اللجنة األوملبية املرصية لخمس -

   م 1980 / 1953 دورات متتالية بني
ً وأمينا عاما للجنة األوملبية العربية عام- ً 1959 
 

ً ورئيسا لالتحاد املرصي للمصارعة، وحكام - ً
  ًدوليا يف ألعاب القوى

 األوملبية، كام توىل  وترأس تحرير مجلة اللجنة-
  السكرتارية العامة ملجلة الشباب

  13/7/1993 وفاته     -
دكتـور مرصى ورئـيس (نجيب الهالىل جـوهر 

  )جامعة القاهرة األسبق
  17/9/1944  مولده       -

 

    زرع-النخاع العظمى 
  ألول مرة ىف مرص وحدة لزراعة النخاع -

   العظمى ملرض االورام الحميدة بقرص العينى
15/10/1986  

 

  الندوة الدولية لنرصة فلسطني
  30/3/1965الندوة الدولية لنرصة فلسطني  إفتتاح - 

  الرنويج
عيد السويد ) العيد القومي( إستقالل الرنويج -

17/5/1814  
 26/10/1905 مملكة الرنويج عن السويد  إستقالل- 
 قوات أملانيا الهتلرية تبدأ غزوها للدمنارك -

 والرنويج
9/4/1940  
 قوات النازى تدخل أوسلو عاصمة الرنويج ىف -

  9/6/1940الحرب العاملية الثانية      
 غرق غواصة روسية ىف املياه اإلقليمية -

  7/4/1989الرنويجية 
 ردود فعل غاضبة ىف العامل اإلسالمى تدين -

الرسوم الكاريكاتريية املسيئة للرسول محمد 
حف املنشورة ىف ص )عليه الصالة والسالم(

واملتظاهرون يحرقون  دامناركية ونرويجية
السفارتني الدمناركية والرنويجية بدمشق 

  2/2/2006 الدمناركية ىف بريوت القنصليةو

الرنويج  محفوظنجيب
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   السويد- عالقات -الرنويج 
   24/9/1905وافق عىل استقالل الرنويج  السويد ت- 
  26/10/1905قالل مملكة الرنويج عن السويد  إست- 

  )يبلوماىس سورىشاعر ود(نزار قباىن 
 21/3/1923  مولده       -
 30/4/1998 وفاته        -

   االردن-النزاع العرىب االرسائيىل 
 وصول الجيش األردىن إىل القدس ىف حرب -

  17/5/1948فلسطني 
  3/4/1949الهدنة األردنية اإلرسائيلية   توقيع -
 األردن تطلب مساعدات عربية عاجلة ملواجهة -

ائيلية عىل حدوده، والعراق تعلن العمليات اإلرس
  2/5/1954عىل الفور مساعدته   

 اعتداء ارسائيىل عىل قرية السموع ىف االردن وادانها - 
  13/11/1956      228مجلس االمن بقرار رقم 

بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -
مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط

ريا واألردن وإحتالل سيناء إرسائيل ملرص وسو
الضفة الغربية وهضبة الجوالن السورية و

  5/6/1967وقطاع غزة    
  إندالع القتال عىل الحدود األردنية اإلرسائيلية-

11/1/1966  
 بني إرسائيل واألردن) األردن( معركة الكرامة - 

21/3/1968  
    تقارير-النزاع العرىب االرسائيىل 

 قرتاحهيد تعليقا عىل اال إعالن تقرير لجنة وود - 
  19/10/1938الصهيوىن لتقسيم فلسطني 

 رفعت لجنة خامسية ملجلس األمن تقريرها -
بأنه ال مناص من تأليف قوة دولية تتوىل 
 فرض التقسيم ىف فلسطني ورفض مجلس

 16/2/1948من والجمعية العامة التوصيات األ
 
  

ري  وسيط األمم املتحدة برنادوت يوىص الهيئة بتكب- 
املساحة املخصصة للعرب عىل حساب املساحة 

  27/6/1948املخصصة إلرسائيل ىف فلسطني     
 اعلنت القدس عاصمة الرسائيل ونقلت اليها -

  11/12/1948ظم الوزارت والدوائر الحكومية مع
 صدور قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة -

لجنة التوفيق الدولية لفلسطني بانشاء 
11/12/1948  

أعلن أوثانت سكرتري عام األمم املتحدة ىف  -
 تقريره إىل مجلس األمن تأكيدات مرص بأنها لن

  27/5/1967تكون البادئة بأى عمل هجومى 
 الخاص بتسوية 242 صدور قرار مجلس االمن -

ازمة الرشق االوسط عقب حرب االيام السته  
22/11/1967  

 الواليات املتحدة األمريكية تعلن أن إقامة -
ائيل ملستوطنات بالضفة الرشقية يعترب إرس

  9/6/1971إنتهاكا إلتفاقية جينيف     
 مجلس األمن يدين إرسائيل لضمها القدس -

  20/8/1980العربية وجعلها عاصمة لها     
 أمني عام األمم املتحدة بطرس غاىل يثري ضجة -

ىف أول مؤمتر صحفى له بترصيحه أن قرار 
رشق األوسط مجلس األمن الخاص بأزمة ال

لعدم إستناده للفصل السابع من ) غريملزم(
  25/3/1992ميثاق األمم املتحدة    

التى شكلتها األمم   لجنة التحقيق الدولية-
املتحدة للتحقيق ىف انتهاكات حقوق اإلنسان 

اإلرسائيىل تبدا  التى تقرتفها قوات االحتالل
  11/1/2001عملها     

  ونس ت-النزاع العرىب االرسائيىل 
 الطريان االرسائيىل يقصف مقر منظمة تحرير -

فلسطني ىف تونس وسقوط عرشين شهيدا     
1/10/1985  

النزاع  الرنويج
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    سوريا-النزاع العرىب االرسائيىل 
 عقد إتفاق هدنة بني إرسائيل وسوريا يقىض -

بنزع السالح من منطقة بانياس وجنوب 
الحولة وعىل طول االردن وشواطئ طربية 

لجوالن الخط األمامى واصبحت مرتفعات ا
  20/7/1949)      ىف رودس(

بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -
مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط

إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل سيناء 
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967وقطاع غزة    
ىن إرسائيىل ىف الجوالن  إقامة أول موقع إستيطا-

 السورية
15/8/1967  

    فلسطني-النزاع العرىب االرسائيىل 
 املؤمتر الصهيوىن الخامس ىف بازل يقرر ىف -

نهاية ختامه إنشاء صندوق عام لليهود لرشاء 
األرايض الفلسطينية حتى تتم استعادة 

  2/12/1901األرايض املقدسة     
طانية ىف  مواجهة بني العرب والقوات الربي-

ًفلسطني إحتجاجا عىل تسهيالت تهجري اليهود 
  26/4/1920. إىل فلسطني

 بداية مواجهات دموية ىف تل أبيب ويافا بني -
  1/5/1921العرب واليهود     

 إعالن تأسيس الوكالة اليهودية ىف فلسطني -
التى تولت إدارة مرشوع إقامة الدولة     

14/8/1929  
ائط املبىك  بدء مصادمات دموية عن ح-

 ثم 300بالقدس بني العرب وإرسائيل ومقتل 
  29/8/1929إعدام وسجن العرشات    

 مواجهات بني اليهود والعرب ىف فلسطني   -
4/4/1930 

 
 
  

) بني الفلسطينيني واليهود( معارك القدس -
27/12/1947  

  الفلسطنيون يفجرون الوكالة اليهودية بالقدس-
11/3/1948  

سفون بعض أحياء مدينة حيفا  اإلرسائليون ين-
 العربية

22/3/1948  
جيش " كمني مسلح لقوات الجهاد املقدس -

 فردا من عصابة الهاجاناة 45يقتل " اإلنقاذ
دية ىف الخليل العرىب بفلسطني اليهو

25/3/1948  
قامت بها ميليشيات ( مذبحة دير ياسني -

)    ً شخصا254صهيونية ىف فلسطني وأستشهد 
9/4/1948  

. وط األحياء العربية ىف القدس الجديدة سق-
30/4/1948  

 سقوط صفد الفلسطينية ىف أيدى اليهود -
10/5/1948  

 جنود إرسائيل تقتل مئات الفلسطينني ىف قرية -
  13/5/1948الطنطورة جنوىب حيفا    

  14/5/1948 إعالن قيام دولة إرسائيل     -
 - إندالع حرب بني الجيوش العربية واليهود -

إغتصاب (ل القوات العربية إىل فلطسني دخو
  15/5/1948وإعالن دولة إرسائيل  ) فلسطني

 إنتهاء الهدنة التى قررها مجلس األمن -
ة القتال بني العرب وإرسائيل ومعاود

10/7/1948  
 اعلنت القدس عاصمة الرسائيل ونقلت اليها - 

  11/12/1948معظم الوزارت والدوائر الحكومية
ناء أم الررشاش عىل خليج  إرسائيل تحتل مي-

العقبة ىف البحر االحمر وتطلق عليه اسم 
  9/3/1949"  إيالت"ميناء 

النزاع  النزاع
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 أعلنت إرسائيل ضم القدس إداريا وسياسيا -
إلرسائيل ومتسكها بالقدس عاصمة إلرسائيل      

27/6/1967  
 قامت إرسائيل بضم شطرى القدس تهويد -

  29/6/1967القدس الرشقية     
تسلم دير السلطان بالقدس لألحباش  إرسائيل -

25/4/1970  
  10/5/1972هجوم إرسائيل عىل مطار اللد  -
 مسلح إرسائيىل يقتحم مسجد قبة الصخرة -

)   4ويقتل (بالقدس، ويطلق النار عىل املصلني 
11/4/1982  

 املتطرفون اليهود يحرقون كنيسة بالقدس    -
6/1/1984  

 األرايض  اندالع االنتفاضة الفلسطينية ىف-
  9/12/1987املحتلة  

 الكنيست اإلرسائيىل يقرر ضم القدس -
  28/3/1990والجوالن إىل إرسائيل    

  الرئيس االرسائيىل السابق حاييم يعلن عن-
  13/11/1990امتالك ارسائيل اسلحة نووية  

ومقتل ( مذبحة بالجامع اإلبراهيمى بالخليل -
ًما ً فلسطينيا من املصلني بالجامع إنتقا62

  24/2/1994ملقتل كاهانا      
أريحا بني الفلسطينني /  توقيع إتفاق غزة -

  4/5/1994وإرسائيل 
  13/5/1994جالء إرسائيل عن منطقة أريحا  -
 صالحيات من 8 توقيع إتفاقية نقل مثاىن -

  27/8/1994ائيل إىل السلطة الفلسطينية  إرس
  انسحاب ارسائيل من أول مدينة بالضفة بعد -

 عاما وتسلمت 28الل دام اكرث من إحت
  13/11/1995السلطات الفلسطنية جينني 

 الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يوافق عىل -
خطة أمنية تقىض بإنسحاب إرسائيل من 

 29/4/1998من الضفة الغربية   % 13
 
  

من الضفة الغربية  %61 إنسحاب إرسائيل من -
  21/3/2000وتسليمها للفلسطنيني     

 مناطق 3حمت قوات اإلحتالل اإلرسائيىل  إقت-
خاضعة للسلطة الفلسطينية بالضفه الغربية 
وقطاع غزة وقصفت دباباتها خان يونس مام 

يف (أسفر عن استشهاد الرضيعة إميان حجر 
  7/5/2001) الشهر الرابع من العمر

  إغتالت إرسائيل أبو عىل مصطفى األمني العام- 
 27/8/2001 لجبهة الشعبية لتحرير فلسطنيل

 إحتالل مقر يارس عرفات وعدوان إرسائيىل -
  29/3/2002    الـلـهعىل مقره ىف رام 

  القوات اإلرسائيلية تحارص كنيسة املهد إلعتقال- 
  3/4/2002ً فلسطينيا يحتمون بداخلها    240

ً إرسائيل تقصف كنيسة املهد وتفجر مسجدا -
ىف طولكرم وشارون يعلن أن حصار الكنيسة 

ًمرا حتى يستسلم من بداخلها  تمس
8/4/2002  

 مناطق 8 إرسائيل تقسم الضفة رسميا إىل -
  15/5/2002معزولة 

  12/9/2005 انسحاب ارسائيل من غزة   -
    لبنان-النزاع العرىب االرسائيىل 

 إتفاق هدنة مع إرسائيل عقد ىف لبنان         -
23/3/1949  

وت  ارسائيل تدمر ثالث طائرات ىف مطار بري-
28/12/1968  

 إرسائيل تعتقل املطران الكاثوليىك كابوتىش -
عىل الحدود بني لبنان وإرسائيل بتهمة 

 والحكم بسجنه تهريب أسلحة للفلسطينيني
  6/11/1977راج عنه ىف واإلف عام 12
18/8/1974  

ة الليطاىن إلجتياح جنوب  إرسائيل تبدأ عملي-
  14/3/1978  لبنان 

النار بني لبنان  إتفاق عىل وقف إطالق -
  22/3/1978وإرسائيل بإرشاف األمم املتحدة 

النزاع  النزاع
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 غزو إرسائيىل برى وبحرى وجوى للبنان -
4/6/1982  

  6/6/1982 الغزو اإلرسائيىل الكامل للبنان   -
 بدأت إرسائيل املرحلة األوىل إلنسحابها من -

  20/1/1985جنوب لبنان     
 قوات إرسائيل تنسحب من جزين ىف جنوب -

  1/6/1999ان     لبن
 زيارة مفاجئة للرئيس حسنى مبارك لبريوت -

لتأكيد الدعم املرصى للبنان ضد إرسائيل    
19/2/2000  

 حرب بني إرسائيل 2006  اغسطس14 إىل -
 1400 اسفرت عن سقوط حواىل الـلـهوحزب 
  12/7/2006قتيل    

 ارسائيل تسحب قواتها من جنوب لبنان -
  1/10/2006باستثناء قرية  

   مؤمترات-النزاع العرىب االرسائيىل 
 الحركة الصهيونية تعقد مؤمترين ىف آن واحد -

وأكد املؤمتران رفضهام اقرتاح وزير املستعمرات 
الربيطاىن جوزيف تشامربلني إقامة وطن لليهود 

  23/8/1903ىف أوغندا ومتسكها بفلسطني      
 مؤمتر الصلح ىف باريس يبحث قضايا الرشق -

  6/2/1919     العرىب
 إنعقاد مؤمتر لندن لبحث مشكلة فلسطني  -

7/2/1939  
  17/3/1939 فشل مؤمتر فلسطني بلندن     -
 وقع جامل عبد النارص وزعامء العرب بيانا -

مشرتكا أعلنوا فيه رفض األحالف األجنبية 
والتمسك بحقوق عرب فلسطني كاملة وتأييد 
   األردن ومساندته ضد أى عدوان إرسائيىل 

12/3/1956  
ح الندوة الدولية لنرصة فلسطني  إفتتا-

30/3/1965 
 
  

 زار جامل عبد النارص ماىل وصدر بيان مشرتك -
يؤكد بتايد (عن مباحثاته مع موديبوكيتا 

كفاح شعب فلسطني ومساندة املناضلني ىف 
  29/10/1965)    أفريقيا

 وصول اندريه جروميكو وزيرخارجية االتحاد -
جراء مباحاثات مع جامل عبد السوفيتى إل

  21/12/1968النارص حول ازمة الرشق االوسط   
 أجرى جامل عتد النارص مباحثات مع امللك -

حسني ملك األردن متهيدا إلجتامع دوىل خط 
املواجهة وحرض عبد النارص جلسة إفتتاح 
مؤمتر العامل العرب وتحدث عن حقيقة 

  30/8/1969الرصاع العرىب اإلرسائيىل    
 إجتامع عبد النارص برؤساء دول املواجهة مع -

  6/2/1970إرسائيل ىف القاهرة        
 املؤمتر العرىب األول ىف صنعاء ملقاومة التطبيع -

  10/12/1996االرسائيىل    
 عرفات وباراك يوقعان إتفاق رشم الشيخ    -

5/8/1999 
   مرص-النزاع العرىب االرسائيىل 

ً شهيدا من 38 خلفت  غارة إرسائيلية عىل غزة-
  28/2/1955الجيش املرصى     

 إرسائيل ترفض دعوة األمم املتحدة اإلنسحاب -
من سيناء وغزة إال إذا حصلت عىل ضامنات 

بحرية املالحة ىف قناة السويس وخليج العقبة    
3/2/1957  

 أعلنت جولدا مائري إنسحاب القوات -
اإلرسائيلية من منطقة رشم الشيخ وقطاع غزة 

 350(ورابطت قوات تابعة لالمم املتحدة 
ىف غزة ورشم الشيخ وحدود سيناء  ) رجال

1/3/1957  
 إرسائيل تنسحب من قناة السويس وسيناء   -

6/3/1957  

النزاع  النزاع
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بدء ( العدوان اإلرسائيىل عىل البالد العربية -
مبهاجمة ) حرب األيام الستة ىف الرشق األوسط

 سيناء إرسائيل ملرص وسوريا واألردن وإحتالل
وهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية 

  5/6/1967وقطاع غزة    
 قررت مرص قطع العالقات الدبلوماسية مع -

الواليات املتحدة األمريكية ملساندتها للعدوان 
  6/6/1967اإلرسائيىل    

 نشوب قتال جوى وبرى بني مرص وإرسائيل -
  8/7/1967عرب قناة السويس    

إلرسائيلية إيالت بواسطة  اغراق املدمرة ا-
  21/10/1967البحرية املرصية    

  عملية ارسائيل االنتقامية ىف راس غارب ردا-
  26/12/1969عىل مرص اثناء حرب االستنزاف 

 الضفادع البرشية املرصية تغري عىل ميناء -
وتغرق ثالث سفن حربية   " إيالت"
5/2/1970  

و أب غارة إرسائيل عىل مصنع مدىن مرصى ىف -
  12/2/1970)  عامال70ًإستشهاد (زعبل 

 الغارة اإلرسائيلية عىل مدرسة بحر البقر -
 40أسفرت عن إستشهاد (مبحافظة الرشقية 

 )ًتلميذا وتلميذة
8/4/1970  

  وقع رئيسا أركان كل من مرص وإرسائيل عند-
بني السويس والقاهرة عىل ) 101(الكيلو 

  18/1/1974القوات      اتفاقية فصل
 فصل القوات بصورة نهائية مبقتىض  تم-

 101 اإلرسائيلية عند الكيلو - اإلتفاقية املرصية
      73 بعد حرب أكتوبر 1974 يناير 18ىف 

5/3/1974  
 مرص وارسائيل يوقعان باالحرف األوىل عىل -

االتفاقية الثانية بشان انسحاب ارسائيل من 
 االراىض املحتلة وفصل القوات الثابتة ىف سيناء   

1/9/1975 
 
  

 خطاب الرئيس انو السادات امام الكنسيت -
20/11/1977 

 محادثات السالم بني مرص وإرسائيل ىف القدس -
17/1/1978  

 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وارسائيل -
  18/9/1978، بيجني كارتر، السادات(بحضور 

 توقيع إتفاق السالم املرصى اإلرسائيىل -
  26/3/1979)    دكامب دافي(بواشنطن 

 مرص تستعيد رشم الشيخ من إرسائيل    -
21/4/1982  

 االعتداء عىل أحمد ماهر وزير الخارجية -
املرصية اثناء دخول االقىص إلجراء مفاوضات 

مع الجانب االرسائيىل لدفع عملية السالم      
22/12/2003  

  نزع السالح
 بدء اجتامع لجنة نزع السالح واملشكلة بني -

)     ىف باريس( األربع الكربى ومعها كندا الدول
2/2/1952  

  5/2/1985 مؤمتر نزع السالح بجينيف    -
  )صحفى لبناىن(نسيب املتنى 

  8/5/1958 إغتياله      -
  )شاعر  لبناىن(نسيب عريضة 

  1887/    /  مولده       -
  25/3/1946 وفاته       -

  )فيلم(نشيد االمل 
الم كلثوم ألول مرة " نشيد االمل" عرض فيلم -

  11/1/1937بدار سينام رويال   
  )مفكر وأديب مرصى(نرص حامد ابو زيد 

  10/7/1943 مولده       -
 محكمة الجيزة لألحوال الشخصية ترفض -

تطليق نرص أبو زيد من زوجته إبتهال يونس 
  27/1/1994بدعوى الردة   

نصـر  النزاع
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 الحكم برده حامد نرص أبو زيد والتفرقة بينه -
  14/6/1995 زوجته إبتهال يونس     وبني

 محكمة النقض املرصية تؤيد حكم اإلستئناف -
بردة نرص حامد أبو زيد وإنفصاله عن زوجته 

  5/8/1996إبتهال نرص    
  5/7/2010 وفاته       -

  )مفتى الديار املرصية(نرص فريد واصل 
  11/11/1996 تعيينه مفتيا ملرص     -

  مريىكنظام ثالون االستخبارى اال
تعلن عن ) البنتاجون( وزارة الدفاع األمريكية -

إلغاء نظام ثالون اإلستخبارى الذى أنشاه بول 
 النتهاكه حرية األفراد 2002وولفويتز عام 

والنقص الحاد ىف املعلومات التى توفرها     
22/8/2007  

  )كاتب مرسحى مرصى(نعامن عاشور 
  17/1/1918 مولده       -
  5/4/1987 وفاته       -

  )محامية مرصية(نعيمة االيوىب 
  1/1/1984 وفاتها       -

  )ممثلة مرصية(نعيمة عاكف 
  7/10/1929 مولدها      -
  23/4/1966 وفاتها       -

  )ممثلة مرصية(نعيمة وصفى 
  10/2/1932 مولدها       -
  7/8/1983 وفاتها       -

  نفق الشهيد احمد حمدى
 نفق الشهيد  الرئيس انور السادات يفتتح-

أول نفق تحت قناة السويس (أحمد حمدى 
 )لربط سيناء بالوادي

25/10/1980 
 
 
  

  ) عنهاالـلـهرىض (نفيسة بنت حسن األنور 
سة  هـ مجئ السيدة نفي193 رمضان 26  ىف -

  13/7/809بنت حسن األنور إىل مرص   
  نقابة الصحفيني املرصية

  صدور القانون األول لنقابة الصحفيني ىف-
  31/3/1941مرص

 حل مجلس نقابة الصحفيني املرصيني وتشكيل -
لجنة مؤقتة بدل مجلس النقابة املنحل حتى 

ً صحفيا 24إذاعة أسامء (يعدل قانون النقابة 
)    صحفية تسلموا مرصوفات رسية15و

15/4/1954  
 التصدى للقانون املقيد للحريات الصحفية -

 احتفال نقابة( ىف مرص 1995 لعام 93رقم 
  10/6/1995)     الصحفيني بيوم الصحفى

  نقل برى
  7/12/1989 افتتاح أول خط برى بني مرص وتونس   - 

   مرص-نقود 
 أتخذ محمد عىل خطوة مهمة نحو اإلستقالل -

املاىل عن تركيا حيث أصدر أمر بعدم قبول 
  30/8/1832عملتها ىف التعامل مبرص  

  )Nicolas II( )قيرص روىس(نقوال الثاىن 
ورة ىف بطرسربج ضد اإلصالحات التى إقرتحها  ث-

يوم األحد الدامى (قيرص روسيا نيقوال الثاىن 
  22/1/1905)    ىف سان بطرسبورج بروسيا

 تنازله كأخر قيارصة روسيا عن عرشه   -
14/8/1917  

  )Nicolas VI) (قيرص روىس(نقوال السادس 
  20/6/1605 اغتياله      -

نقوال  نصـر
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  )اديب لبناىن(نقوال حداد 
  25/12/1872 مولده       -
  1954/   / وفاته         -

  )اديب مرصى(نقوال يوسف 
  12/3/1904 مولده       -
  13/4/1976 وفاته       -

  )Nkrunah) (رئيس غاىن(، كوامى نكروما
)     ونكروما أول رئيس لها( إستقالل غانا -

6/3/1957 
 وصل إىل القاهرة كوامى نكروما رئيس وزراء -

ا وتباحث مع جامل عبد النارص ىف املسائل غان
  التى تهم البلدين

15/6/1958 
 وصل إىل القاهرة كوامى نكروما رئيس وزراء -

غانا واجتمع بجامل عبد النارص وأيد الطرفان 
سياسة الحياد االيجاىب وعدم اإلنحياز      

9/1/1959 
 خلع الجيش ىف غانا الرئيس نكروما وأصبح -

 24/2/1966ًيسا للدولة    الرئيس انكراه رئ
  27/4/1972 وفاته       -

ـيو  ـرى بريطــاىن(نلســون، هوراـش ـد بـح ) قاـئ
)Nelson(  

  29/9/1758 مولده       -
  21/10/1805 وفاته       -

  النمسا
بني السلطان العثامىن ( عقد معاهدة إشنار -

  22/6/1523)     سليامن القانوىن والنمسا
لنمسا عىل يد هزمية جيش ا( موقعة مارنجو -

  14/6/1800)    نابليون بونابرت
بني فرنسا من جانب، ( توقيع معاهدة باريس -

 وبريطانيا وروسيا والنمسا بني جانب أخر 
 

 

ومبقتضاها جعلت حدود فرنسا تلك التى 
  30/5/1814)      1792كانت عليها عام 

بني بريطانيا والنمسا ( توقيع معاهدة لندن -
 جهة والدولة العثامنية وروسيا وبروسيا من

  15/7/1840من جهة أخرى    
 اتفاق بني انجلرتا وفرنسا والنمسا وبروسيا -

  5/9/1860وروسيا عىل استقالل سوريا      
 معاهدة فيينا التى أنهت الحرب بني النمسا -

  3/10/1866وإيطاليا 
 توقيع معاهدة السالم بني روسيا وأملانيا -

ا والعمل بالتضامن والنمسا لضامن الدفاع عنه
  15/6/1881ىف شئون البلقان  

 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية -
وقعها رؤساء (املالحة ىف قناة السويس 

حكومات بريطانيا والنمسا واملجر واسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا التى 

  29/10/1888)     وقعتها بالنيابة عن مرص
  10/9/1898اطورة النمسا اليزابيث ال امرب اغتي- 
 حادث إغتيال األرشيدوق فرانتز فرديناند -

الرشارة األوىل للحرب (وارث عرش النمسا 
  28/6/1914)  العاملية األوىل

 فرنسا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر  -
10/8/1914  

 إنجلرتا تعلن الحرب عىل النمسا واملجر ىف -
  12/8/1914الحرب العاملية األوىل     

 معاهدة بوخارست برومانيا إشرتكت ىف -
وبني ) بعد تسليمها(توقيعها رومانيا ىف جانب 

أملانيا والنمسا وتركيا، وبلغاريا من جانب أخر 
  7/5/1918أثناء الحرب العاملية األوىل    

ىف نهاية الحرب العاملية ( النمسا تطلب الصلح -
  14/9/1918) األوىل

 النمسا الدميقراطية      أعيد إنشاء جمهورية-
14/5/1945  

  15/5/1955 إعالن إستقالل وحياد النمسا    -

النمسا  نقوال
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 إستعادت النمسا سيادتها رسميا، وعقد -
 فينا مجلس الحلفاء للنمسا إجتامعه األخري ىف

27/7/1955  
مقتل ( إنهيارات جليدية ىف النمسا وسويرسا -

  25/2/1999)   ً شخصا50
  ا املاني- عالقات -النمسا 

  12/3/1938 القوات األملانية تحتل النمسا    -
 أملانيا تعلن الحرب عىل روسيا تضامنا مع -

  1/8/1914سا ىف الحرب العاملية األوىل النم
   إيطاليا- عالقات -النمسا 

  23/4/1915طاليا تدخل الحرب ضد النمسا  إي-
 إيطاليا تعلن الحرب عىل النمسا خالل الحرب -

  23/5/1915  العاملية األوىل   
 معاهدة فيينا التى أنهت الحرب بني النمسا -

 وإيطاليا
3/10/1866  

   روسيا- عالقات -النمسا 
بني بريطانيا والنمسا ( توقيع معاهدة لندن -

وروسيا وبروسيا من جهة والدولة العثامنية 
 من جهة أخرى

15/7/1840  
  النمسا توقيع الصلح مع روسيا وتعلن -

 16/4/1938حيادها 
 اإلتحاد السوفيتى يغزو النمسا الواقعة تحت -

اإلحتالل األملاىن ىف نهاية الحرب العاملية 
  30/3/1945الثانية    

 بروسيا والنمسا يعيدان حلفا دفاعيا ضد -
 روسيا

20/4/1954  
   يوغسالفيا– عالقات -النمسا 

تيتو يوافق عىل إنسحاب قواته من النمسا  -
18/5/1945 

  

  نهر االردن
يل تتخىل عن مرشوع تحويل مجرى نهر  إرسائ-

األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب الرشقى 
  26/5/1961لبحرية طربيا 

  نهر املسيسيبى
ىت  املستكشف األسباىن فريناندو دى رس-

  8/5/1541يكتشف حوض نهر املسيسبى  
  نهر النيل

 إكتشف الرحالة اإلنجليزى صمويل بيكر -
 عليها اسم إحدى بحريات منابع النيل ويطلق

عىل اسم زوجة ملك إنجلرتا    ) ألربت(
14/3/1864 

  )زعيم هندي(نهرو، جواهر الل  
  14/11/1889 مولده       -
 بريطانيا تعتقل الزعيامن الهنديان غاندى -

  9/8/1942ونهرو وبعض مؤيديهام    
ىف   إجتامع جامل عبد النارص بنهرو ألول مرة-

  15/2/1955القاهرة وصدور بيان مشرتك 
 وصول جواهر الل نهرو ىف زيارة إىل القاهرة -

  10/7/1957ومباحثات مع جامل عبد النارص    
 بدء جامل عبد النارص زيارة للهند وأجتمع -

)       10/4/1960وأستمرت الزيارة حتى (بنهرو 
28/3/1960  

 إجتامع عبد النارص بالبانديت نهرو بالقاهرة   -
19/3/1961  

  27/5/1964 وفاته       -
سياسية وكاتبة مرصية ومن (نوال السعداوى 

  )رواد الحركة النسائية املرصية
  27/10/1931 مولدها       -

  )سياىس مرصى ارمنى االصل(نوبار، بوغوص 
ىف مرص يكلف ) وزارة( إنشاء أول هيئة نظارة -

الخديو إسامعيل نوبار باشا بتشكيل الوزراة      
28/8/1878  

نوبـار  النمسا



  

 

 621

  

  )الكشاف الهجاىئ ( الجزء الثاىن-قاموس التواريخ 

نوبار باشا بعد مظاهرة للجيش  سقوط وزارة -
  18/2/1879املرصى 

ــد  ــل، ألفرـي ــل(نوـب ــائزة نوـب ــس ـج ) مؤـس
)Nobel(  

  21/10/1833 مولده       -
  10/12/1896 وفاته       -

  )غواصة ذرية أمريكية(نوتيلوس 
 أمتت الغواصة الذرية األمريكية نوتيلوس أول -

  3/8/1958عبور تحت املاء للقطب الشامىل 
  )Northcliffe( )صحفى بريطاىن(لفرد ، اكليفنورث

  15/7/1967 مولده       -
  14/8/1922 وفاته       -

  )مخرج وسينامىئ مرصى(نور الدمرداش 
  12/11/1925 مولده      -
  7/2/1994 وفاته       -

  )رئيس سورى(نور الدين األتاىس 
 عقد عبدالنارص اجتامعا مع الرئيس الجزائرى -

س السورى نور الدين هوارى بو مدين والرئي
 االتاىس

5/9/1969  
  )سياىس وطبيب مرصى(نور الدين طراف 

 23/5/1995 وفاته       -
  )ممثل مرصى(نور الرشيف 

  28/4/1946  مولده       -
  )مطربة لبنانية(نور الهدى 

  2/11/1924 مولدها       -
 9/7/1998 وفاتها       -
 
 
 
 
 

ـان ـرت نورـم ـدا ىف(، هرـب ـفري كـن ـياىس وـس  ـس
  )مرص

  4/4/1957  إنتحاره    -
  )معاهدة(نورمربج 

  عقد إتفاقية نورمربج بني اإلمرباطورية الروسية- 
  23/6/1650والسويد      

  )رئيس عراقى(نورى السعيد 
الهالل ( نورى السعيد يقدم لإلنجليز مرشوعه -

  14/1/1943)     الخصيب
  15/7/1958 مقتله      -

  )رئيس بنام(، مانويل نورييجا
 إنقالب عسكرى ىف بناما بقيادة مانويل -

 نورييجا
26/2/1988  

  )مركبة فضاء روسية (17نوفا
  االتحاد السوفيتى يطلق محطة فضاء اتوماتيكية- 

 إىل القمر لجلب العينات من صخور 17 نوفا
  11/11/1970القمر          

  )مخرج مرصى(نيازى مصطفى 
  11/11/1910 مولده      -
  19/10/1986 مرصعه    -

  نياساالند
  31/12/1963ل اتحاد روديسيا ونياساالند  ح-

  نيبال
  18/2/1951)  االستقالل(يد القومى لنيبال  الع-
 أتم أول متسلقني لقمة أفرست أعىل قمة ىف -

إدموند هيالرى من نيوزيلندا ونوركاى (العامل 
  29/5/1953)     تنزنج من نيبال

ري ديندرا   أطلق وىل عهد مملكة نيبال األم- 
النار من مدفع رشاش عىل أفراد األرسة 

  فردا من أعضاء العائلة 11املالكة ومرصع 
  

نيبـال  نوبـل
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منهم والدة امللك بريندار وامللكة أيشواريا 
وأنتحر وىل العهد بإطالق النار عىل نفسه    

1/6/2001  
  )سفينة هايتية(نيبتون 

 ىف حادث غرق 500 وفقد أكرث من 800 مقتل -
الهايتية قرب الجزيرة   " نيبتون"سفينة النقل 

16/2/1993  
  )Niebuhr) (مؤرخ املاىن(نيبور، بارتولد  

  27/8/1776 مولده       -
  2/1/1831 وفاته       -

مهندس املـاىن رسـم خريطـة (، كارسنت نيبور
 Carsten) (م1762مبـكــــرة للـقــــاهرة 

Niebhure(  
  17/3/1762 مولده       -
  26/4/1815 وفاته       -

ســياىس ورئــيس وزراء (يتنيــاهو، بنيــامني ن
  )ارسائيىل

  21/10/1949 مولده       -
 29/5/1996 إنتخابه      -
  18/6/1996توىل رئاسة الوزارء ىف إرسائيل  ي- 
وقعه عرفات ( توقيع اتفاق الخليل -

  14/1/1997) ونتيانياهو
 التوقيع عىل اتفاق فلسطينى ارسائيىل بالبيت -

وقعه الرئيس (ة السالم االبيض ىف اطار مسري
كلينتون ويارس عرفات ورئيس الوزاراء 

ونص االتفاق عىل ) االرسائيىل نتينياهو
من الضفة % 13.1من انسحاب ارسائيل 

  23/10/1998الغربية    
  النيجر

 وفولتا العليا وساحل العاج  إستقالل النيجر-
 12/7/1960ريقيا الوسطى عن فرنسا وتشاد واف

 
  

 3/8/1960نيجر       إستقالل ال-
 إنقالب عسكرى ىف النيجر يطيح بالرئيس -

  15/4/1974هامى ديورى      
  نيجرييا

  1/10/1960 إستقالل نيجرييا    -
  1/10/1963سيس جمهورية نيجرييا االتحادية  تا- 
 انقالب عسكرى ىف نيجرييا بزعامة محمد -

  2/1/1984بوهارى   
  27/8/1985إنقالب عسكرى ىف نيجرييا    -
 الجيش النيجريى يلغى إنتخابات الرئاسة ىف -

  12/6/1993نيجرييا  
 السطات العسكرية ىف نيجرييا تعتقل الرئيس -

 24/6/1994املنتخب منصور أبيوال     
 وفاة الجرنال ساىف اباشا حاكم نيجرييا    -

8/6/1998  
شاعر شيىل والحائز عىل جـائزة (نريودا، بابلو 

  )Neroda) (1971نوبل ىف االدب لعام 
  12/7/1904 مولده       -
  23/9/1973 وفاته       -

  )امرباطور روماىن(نريون 
  15/12/37 مولده       -

  9/6/68إنتخابه إمرباطور     
  )رئيس تنزاىن(نرييرى، جوليوس 

 مؤمتر القمة اإلفريقى املحدود بالقاهرة -
حرضه رؤساء عبد النارص ونرييرى ومختار (

 )مدين وسيكتوريولد داده وبو
4/4/1967  
 صدر بيان مشرتك للمحادثات بني جامل عبد -

النارص وجوليوس نرييرى رئيس جمهورية 
ًتانزانيا مؤكدا عىل دعم الوحدة اإلفريقية    

11/4/1967  

نرييرى  نيبتون
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 أجرى عبدالنارص مباحثات مع جوليوس -
نرييرى رئيس جمهورية تانزانيا حول 

ريقيا     التطورات ىف أزمة الرشق األوسط وأف
18/1/1969  

 وفاة الرئيس التنزاىن السابق يوليوس نرييرى -
14/10/1999  

  )والية امريكية(نيفادا 
 والية نيفادا تصبح الوالية السادسة والثالثني -

  31/10/1864لواليات املتحدة األمريكية من ا
  )رئيس برازيىل(نيفز، تانكريد 

د وينفر يصبح رئيسا للربازيل  تانكري-
15/1/1985  

  نيكاراجوا
 إنتخاب فيولتيا تشامورو رئيسة لنيكاراجوا -

25/2/1990  
)  االـمــريىك34 اـلــرئيس(نيكـســون، ريتـشــارد 

)Nixon(  
  10/1/1913 مولده       -
 بارش دوايت أيزنهاور سلطته بوصفه الرئيس -

الرابع والثالثني، وأصبح ريتشارد ) 34(
  20/1/1953نيكسون نائبا للرئيس     

لرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون إىل  زيارة ا-
 الصني

21/2/1972  
 رجال كانوا 5 تفجر فضيحة ووترجيت، إعتقال -

ولون اقتحام مكتب الحزب الدميقراطى ايح
 لوضع  مبجمع ووترجيت السكنى بواشنطن

رئيس ريتشارد ىف عهد ال(اجهزة تسجيل 
  17/6/1972)     نيكسون

ة ىف  نيكسون يأمر بوقف العمليات العسكري-
 15/1/1973فيتنام الشاملية      

 
  

 الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون يفرج عن -
.    تسجيالت متعلقة بفضيحة ووترجيت

30/4/1974  
 زيارة الرئيس األمريىك نيكسون للقاهرة ىف -

أول زيارة يقوم بها رئيس أمريىك ملرص       
12/6/1974 

  الكونجرس األمريىك يوجه اإلتهام الثاىن-
 للرئيس ريتشارد نيكسون ىف قضية ووترجيت

  30/7/1974) 1974 أغسطس 9إستقالته ىف (
 إستقالته من رئاسة الواليات املتحدة األمريكية -

ىف أعقاب فضيحة (وتوىل جريالد فورد 
  9/8/1974)  ووترجيت

 22/4/1994 وفاته       -
عـامل بريطـاىن وواضـع قـانون (نيوتن، اسحق 

  )Newton( )الجاذبية
  25/12/1642 مولده       -
  20/3/1727 وفاته        -

  )مدينة هندية(نيودلهى 
ً غادر جامل عبد النارص جاكارتا قاصدا -

نيودلهى بالهند وصاحبه البانديت نهرو 
الرئيس الهندى واونو رئيس وزراء بورما 

     29/4/1955واستمرت الزيارة إىل 
27/4/1955  

 -  تيتو-نارص ( إنعقاد مؤمتر عدم االنحياز-
  21/10/1966بنيودلهى     ) غاندي

 اغتيال رئيسة وزراء الهند انديرا غاندى ىف -
  3/10/1977يودلهى بتهمة الفساد اإلدارى   ن

 بدا مؤمتر قمة دول عدم اإلنحياز ىف نيودلهى   -
7/3/1983  

  نيوزيلندا
وزيلندا تصبح مستعمرة انجليزية  ني-

16/10/1840  
  28/1/1947دا      إستقالل نيوزيلن-

نيوزيلندا  نيفادا
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  )ممثل امريىك(نيومان، بول 
  26/1/1925 مولده       -

  )مدينة امريكية(نيويورك 
ًويورك مقرا لألمم املتحدة  إختيار ني-

13/2/1946  
  توقيع اتفاقية األمم املتحدة ىف جنيف -

ًينة نيويورك مقرا دامئا لها  واختيار مد
5/12/1946  

عامل الرياضة  بيع أقدم مخطوطة من اعامل - 
 29/10/1998   أرشميديس ىف مزاد علنى ىف نيويورك

  )صحيفة امريكية(نيويورك تاميز 
  18/9/1851ور جريدة نيويورك تاميز  بدء ظه-

 

  

نيويورك  نيومان
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 ھ

ـورجى  ـاس، ـج ـتامع (هابرـم ـامل اـج ـب وـع أدـي
  )Habermas) (املاىن

  18/6/1929 مولده    -
  )رئيس روندى( ، كاجاميهابيا

 مقتل الرئيسان الرواندى والبوروندى هابيا -
  6/4/1994)  ىف حادث طائرة(ومريا 
عـامل فلـك امـريىك اثبـت ان (ادويـن , هابيل

 )راء مجـرة درب اللبانـةالكون ميتـد اىل مـاو
)Powell Hubble(  

  20/11/1889 مولده     -
  28/9/1953 وفاته     -

  الهاتف
  انظر  
  التليفون    
  )عصابة ارسائيلية(الهاجاناة 

جيش " كمني مسلح لقوات الجهاد املقدس -
 فردا من عصابة الهاجاناة 45يقتل " اإلنقاذ
دية ىف الخليل العرىب بفلسطني اليهو

25/3/1948  
 قوات عصابة الهاجاناة اإلرسائيلية تستوىل عىل -

 مدينة حيفا
22/4/1948  

  )عامل آثار املاىن(هارد، لودفيج 
 عثوره ىف تل العامرنه ىف مرص عىل متثال لراس -

  6/12/1912امللكة نفرتيتى    
  
  
  
  
  
  

  )Hardy) (أديب بريطاىن(هاردى، توماس 
  2/6/1840   مولده  -
  11/1/1928 وفاته     -

  )الخليفةالعباىس الخامس(هارون الرشيد 
  م.25/3/763  مولده     -
   ميالدى809 و 786 حكم مابني -
   هـ193 جامد ثان 3=م 24/3/809 وفاته   -

  )راقصة هولندية(، ماتا هارى
 اعدامها ىف باريس بعد ادنتها بالتجسس -

  15/10/1917لحساب أملانيا    
 اشـهرممثل بريطاىن ومن (هاريسون، ريكس 

  )Harrison) (افالمه سيدىت الجميلة
  5/3/1908  مولده    -
  2/6/1990   وفاته   -

  )Hazlitt) (كاتب بريطاىن(ويليام  هازليت،
  10/4/1778  مولده    -
  18/9/1830 وفاته    -

  )رئيس سورى(هاشم األتاىس 
  7/6/1932به رئيسا للجمهورية السورية  إنتخا- 
ية تقر دستور جديد  الجمعية التاسيسية السور-

للبالد وتعيد انتخاب هاشم االتاىس كرئيس 
  5/9/1950لسوريا  

 قيام أديب الشيشيكىل بانقالب عسكرى ىف -
سوريا تبعه إستقالة رئيس الجمهورية هاشم 

  29/1/1951االتاىس  
 إجبار أديب الشيشكىل عىل تقديم إستقالته -

   إىل27/2من رئاسة سوريا واحداث شغب من 
  

هاشم  هابرماس
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الحكم        حيث توىل هاشم األتاىس2/3/1954
27/2/1954  

 توىل هاشم األتاىس الحكم ىف سوريا وإجبار -
أديب الشيشكىل عىل تقديم إستقالته 

  2/3/1954واحداث شعب   
وعميد كلية طـب  طبيب مرصى(هاشم فؤاد 

  )القرص العينى
  24/5/1998 وفاته        -

ـل، ـيس تشيكوســلوفاىك(فاتســيالف  هافـي ) رـئ
)Havel(  

  29/12/1989انتخابه رئيسا لتشكوسلوفاكيا   -
) ســـياىس امـــريىك(هـــاملتون، الكســـندر 

)Hamilton(  
  11/1/1755  مولده   -
  12/7/1804    وفاته -

 )صـحفى بريطـاىن(، شـارلز ديـنس لتونهام
)Sir,Hamilton(  

 6/12/1918    مولده -
  7/4/1988    وفاته-

ـقـوات قاـئـد اـمـريىك وقاـئـد (هاـنـت، ليـمـون 
  )حفظ السالم ىف سيناء

  15/2/1984إغتياله أثناء تواجده ىف روما   -
ـك  ـورج فردرـي ـدل، ـج ـاىن(هاـن ـيقار اـمل ) موـس

)Handel(  
  23/2/1685  مولده   -
  14/4/1759     وفاته-

  )معاهدة(هانوفر 
 توقيع معاهدة هانوفر بني انجلرتا وفرنسا -

تؤدى اىل قيام تحالف ثالىث مع هولندا     
28/9/1716 

 
 
 

 )عاصمة فيتنام الشاملية(هانوى 
 قوات هوىش منه تدخل هانوى الشاملية -

10/10/1954 
 القاذفات األمريكية ترضب ألول مرة عاصمة -

 29/6/1966 الشاملية هانوى بالقنابل   فيتنام
 الواليات املتحدة األمريكية تستأنف عالقاتها -

 11/7/1995الدبلوماسية مع هانوى   
  )والية امريكية(هاواى 

 الرحالة اإلنجليزى جيمس كوك يكتشف جزر -
  18/1/1778هاواى 

 ضم جزر هاواى للواليات املتحدة األمريكية -
30/4/1900  

 إنضامم هاواى إىل الواليات املتحدة األمريكية -
  21/8/1959    50لتصبح الوالية رقم 

بركان مونالوا ىف منطقة هاواى  ثورة -
27/3/1984  

  )Haiti(هايتى 
  Haiti     (1/1/1804( إستقالل هايتى -
  22/4/1971ايتى ً كلود دوفالييه يصبح رئيسا له- 
 القوات األمريكية تتدخل ىف هايتى العادة -

  20/9/1994سوفيتى جان بريتران اريستني ال
) موسـيقار منسـاوى( هايدن، فرانـز جوزيـف

)Haydn(  
  31/3/1732 مولده   -
  31/5/1809  وفاته  -

  )Hitler) (رئيس وزعيم املاىن(، ادولف هتلر
  20/4/1889     مولده -
 أعلن ىف ميونخ برنامج حزب العامل األملاىن -

  24/2/1920ًالذى أصبح هتلر زعيام له    
 الحكم عىل هتلر وبعض أعوانه بالسجن بتهمة -

  1/4/1924ولة اإلنقالب عىل الحكم    امح

هتلر  هاشم
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ر  بدء حكم النازية بتعيني أدولف هتل-
  30/1/1933مستشارا ألملانيا 

 أدولف هتلر يأمر بحل جميع األحزاب -
  14/8/1933 األملانية ماعدا الحزب النازى

 von( وفاة الرئيس االملاىن باول فون هيندنربج -
Hindenburg ( وهتلر يصبح الحاكم املطلق

 ) للبالد
30/8/1933  

 14/6/1934ل إجتامع بني هتلر وموسولينى  أو- 
وسولينى زعيام أملانيا وإيطاليا يوقعان  هتلر وم-

  23/8/1939عاهدة عدم اعتداء بني بلديهام  م
 اجتامع ادولف هتلر وبنيتو موسولينى ىف ممر -

  4/10/1940برينز 
ينتحران ىف ( هتلر يتزوج عشيقته إيفابريون -

  29/4/1945)  اليوم التايل
  1/5/1945 إعالن إنتحاره   -
للحرس الخاص  إكتشاف مخبا تحت األرض -

 9/6/1990بالزعيم النازى هتلر  
    الصني-الهجرة 

ظر هجرة  الواليات املتحدة األمريكية تح-
  6/5/1882    سنوات10الصينيني إليها 

   الواليات املتحدة األمريكية-الهجرة 
ني  وصول أول مجموعة من املستوطنني الهولندي-

  10/6/1610جزيرة مانهاتن بنيويورك 
نجليزية ماى فالور تبحر من  السفينة اال-

انجلرتا وعليها أول فوج من املهاجرين اىل 
  6/9/1620امريكا     

 الواليات املتحدة األمريكية تحظر هجرة -
  6/5/1882 سنوات   10الصينيني إليها 

  )Hudson) (ممثل بريطاىن(، روك هدسون
  /    /      مولده      -
 2/10/1985 وفاته مبرض اإليدز     -
 
 

  هدنة حرب فلسطني
  11/6/1948ء تنفيذ الهدنة األوىل لفلسطني  بد-
 ة إنتهاء الهدنة التى قررها مجلس األمن ومعاود- 

  10/7/1948القتال بني العرب وإرسائيل 
  بدء الهدنة الثانية ىف حرب فلسطني وأستمرت-

  18/7/1948إرسائيل ىف نشاطها العسكرى   
اإلرسائيلية ىف  توقيع اتفاقية الهدنة املرصية -

  24/2/1949رودس 
 إنتهاء حرب فلسطني بعد قبول مجلس األمن  - 

 وقبول الدول يل عضوا كامال ىف األمم املتحدةإرسائ
  6/3/1949ربية الهدنة الثانية الع

  3/4/1949لهدنة األردنية اإلرسائيلية   توقيع ا-
  )سياسية مرصية(هدى املراىس 

  18/7/1992 وفاتها     -
  )فنانة مرصية (هدى سلطان

  25/8/1925     مولدها-
 5/6/2006   وفاتها   -

  )رائدة الحركة النسائية مبرص(هدى شعراوى 
  23/6/1879    مولدها -
 تأسيس اإلتحاد النساىئ املرصى برئاسة هدى -

 شعراوى
16/3/1923  

  12/12/1947 وفاتها    -
ـــرت، جوهــــان  ) فيلســــوف املــــاىن(هرـب

)Herbart(  
  4/5/1776 مولده   -
  14/8/1841 وفاته    -

ـسـياىس ـصـهيوىن ومؤـسـس (، تـيـودور هرـتـزل
  )Hertzel) (الحركة الصهيونية

  2/5/1860  مولده    -
  3/7/1904 وفاته    -

هرتزل  الهجرة
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  هرم خوفو
 الكشف عن هرم جديد للملك خوفو قرب           -

  12/1/1993هرمه بسقارة   
ـاىل  ـزاع املـج ـيس وزراء (ـه ـياىس اردىن ورـئ ـس

  )االردن
  29/8/1960   اغتياله -

  هشام بركات
  11/7/2013 تعيينه نائبا عاما -

  هشام رامز
 3/2/2013 محافظ البنك املركزى املرصى من -

  خلفا لفاروق العقدة
  28/9/1959 مولده -
 عمل قبل ذلك رئيسا ملجلس إدارة املرصف -

  العرىب الدوىل وبنك قناة السويس
ـف  ـام الرشـي ـدوىل (هـش ـات اـل ـري املعلوـم خـب

  )رصىم
  1/4/1952    مولده-

  )رجل اعامل مرصى(هشام طلعت مصطفى 
 القبض عليه بتهمة التحريض عىل مقتل -

 31/8/2008ملطربة اللبنانية سوزان متيم ا
 رئـيس وزراء –دكتور مهندس (هشام قنديل 

  )مرص
  17/9/1962  مولده    -
 بكالوريوس هندسة مدنية جامعة القاهرة -

1984  
نورث "و" يوتا"توراه من جامعة والدك  املاجستري- 

 1989الواليات املتحدة األمريكية عامى " كارولينا
  1993و

 1999 مدير مكتب وزير املوارد املائية والرى -
– 2005 

 
 
 

  2011 – 2005 خبري بنك التنمية األفريقى -
 حتى 6/2011 وزير املوارد املائية والرى من -

24/7/2012  
ل حكومة جديدة  كلفه الرئيس املرصى بتشكي-

24/7/2012  
  2/8/2012 أدت حكومته اليمني الدستورية -
 6/1/2013 أجريت تعديالت عىل وزارته -

 ,HUXLEY) (أديب بريطاين(الدوس , هكسىل
ALDOUS(  

  26/7/1894  مولده    -
  22/11/1963 وفاته    -

  ) مجلة مرصية(الهالل 
 صدور العدد األول من مجلة الهالل املرصية -

1/9/1892  
  )مرشوع (الهالل الخصيب 

الهالل ( يقدم لإلنجليز مرشوعه  نورى السعيد-
  14/1/1943)  الخصيب

طبـيـب مرصى وأـسـتاذ (ـهـامم محـمـد ـهـامم 
الطب جامعة أسيوط وعضو املجمع العلمـى 

  )املرصى
  23/2/1931  مولده   -

  )إذاعية مرصية(همت مصطفى 
  14/12/1995 وفاتها   -

 )ألمــم املتحــدةســكرتري ا(داج  همرشــولد،
)Hammarskjold(  

  29/7/1905  مولده   -
  7/4/1953ً عاما لألمم املتحدة ًاكرتري إنتخابه س- 
 وصول داج همرشولد سكرتري األمم املتحدة -

هرة واجتامعه بجامل عبدالنارص إىل القا
4/1/1959  

  18/9/1961 مرصعه  -

همرشولد  هـرم
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  الهند
 فاسكو داجاما يبحر بسفينة من لشبونة إىل -

  8/7/1497د الهن
 القوات اإلنجليزية تستوىل عىل مدينة كلكتا -

  18/6/1756بالهند 
) Gandhi( مولد املهامتا غاندى الزعيم الهندى -

2/10/1869  
  14/11/1889 مولد الزعيم الهندى جواهر الل نهرو  - 
.  إعالن ملكة بريطانيا إمرباطورة عىل الهند-

28/4/1876  
  30/8/1928لهندى ن تشكيل حزب اإلستقالل ا إعال- 
الزعيمة ) (Gandhi(  مولد انديرا غاندى- 

 ) الهندية
 اإلنجليز يعتقلون املهامتا غاندى وزعامء -

  5/5/1930العصيان املدىن ىف الهند   
 املهامتا غاندى يبدأ إرضابه عن الطعام ىف الهند -

8/5/1933  
 املهامتا غاندى ينسحب من املؤمتر الوطنى -

  24/10/1934الهندى 
يان غاندى  بريطانيا تعتقل الزعيامن الهند-

  9/8/1942 ونهرو وبعض مؤيديهام  
 الف شخص خالل اعصار مدمر 4 مرصع -

  16/10/1942بالهند 
 الحكومة الربيطانية توافق عىل خطة اللورد -

  23/5/1947مونباتن لتقسم الهند  
 الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القارة -

  3/6/1947تان    الهندية إىل هند وباكس
إعالن ( إستقالل الهند برئاسة جوهر الل نهرو -

إستقالل اإلتحاد الهندى وباكستان عن 
  15/8/1947) بريطانيا

 متطرف هندوىس يغتال املهامتا غاندى ىف والية -
) وفاة املهامتا غاندى(كاتيساوار الهندية 

)Gandhi   (30/1/1948 
 
  

  26/1/1950 إعالن جمهورية الهند   -
 وقف اطالق النار بني الهند وباكستان          -

22/9/1965  
 إنتخاب أنديرا غاندى رئيسة للوزراء ىف الهند -

  19/1/1966عقب وفاة شاسرتى املفاجئة  
تصبح سادس دولة ( الهند تفجر قنبلة ذرية -

  18/5/1974)   نووية
 اغتيال رئيسة وزراء الهند انديرا غاندى ىف -

  3/10/1977لفساد اإلدارى  دلهى بتهمة انيو
 الف شخص اثناء إعصار ىف الهند 20 مرصع -

19/11/1977  
 إنهيار سد ىف الهند يودى بحياة أربعني ألف -

  11/8/1979شخص  
 الهند تطلق قمرا صناعيا حول األرض            -

18/7/1980  
مستقلة   املتطرفون السيخ يعلنون قيام دولة-

  13/1/1984    ىف إقليم البنجاب بالهند  
 راجيف غاندى يصل منصب رئاسة الوزاء -

  2/11/1984الهند 
 حزب املؤمتر الهندى بزعامة راجيف غاندى -

  29/12/1984يفوز ىف انتخابات الهند      
 مصادمات عنيفة ىف مدينة دلهى بالهند بني -

  7/9/1986املسلمني والهندوس   
 بدء حوادث العنف بني الهندوس والسيخ ىف -

 لبنجابا
29/9/1986  

  20/5/1992 الهند تطلق قمر صناعيا    -
 ويرشد االالف 2000 زلزال قوى ىف الهند يقتل -

30/9/1993  
 الهند ترفض التوقيع عىل معاهدة حظر -

  20/6/1996التجارب النووية   
فجرت قنبلتها ( قنابل ذرية 5 الهند يفجر -

  11/5/1998)   1974األوىل ىف 

الهند  الهند
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    آثار-الهند 
 البدء ىف ترميم مسجد تاج محل بالهند       -

25/8/1994  
   باكستان- عالقات -الهند 

 بدء االشتباكات عىل الحدود بني الهند -
  23/11/1971وباكستان 

 الحكومة الربيطانية تعلن تقسيم القارة -
  3/6/1947الهندية إىل هند وباكستان      

إستقالل باكستان عن الهند بقيادة محمد عىل  -
  14/8/1947 جناح

 الهند وباكستان توقعان عىل سحب قواتهام إىل -
  10/1/1966مواقع ما قبل الحرب بينهام    

 بدء االشتباكات عىل الحدود بني الهند -
  23/11/1971وباكستان 

  4/12/1971ب الحرب بني الهند وباكستان  نشو- 
توقعان معاهدة ينبذان فيها  الهند وباكستان -

  2/7/1972إستخدام القوة ضد بعضهام      
 إتفاقية شيمال بني الهند وباكستان بشان جامو -

  3/7/1972وكشمري 
 إعالن الهور بني الهند وباكستان بشأن جامو -

  21/2/1999 .وكشمري
 توقف القتال بني القوات الهندية والباكستانية -

) من شهرينبعد قتال أكرث  (ىف كشمري
11/7/1999  

    بريطانيا- عالقات -الهند 
 القوات اإلنجليزية تستوىل عىل مدينة كلكتا -

  18/6/1756بالهند 
 إعالن ملكة بريطانيا إمرباطورة عىل الهند    -

28/4/1876  
 الحكومة الربيطانية توافق عىل خطة اللورد -

  23/5/1947مونباتن لتقسم الهند     
ية تعلن تقسيم القارة  الحكومة الربيطان-

 3/6/1947الهندية إىل هند وباكستان   
 
 

   الصني- عالقات -الهند 
 إنعقاد مؤمتر جنيف لبحث حرب كوريا -

 يولية 21إستمر حتى (وقضايا الهند الصينية 
1954     (26/4/1954  

 إبرام معاهدة التعايش السلمى بني الصني -
  29/4/1954الشعبية والهند    

 7بعد حرب (لسالم ىف الهند الصينية  إعالن ا-
 11/8/1954)      سنوات

 الصني والهند تتفقان عىل اللجوء للتفاوض -
 6/8/1962بشأن نزاعات الحدود بينهام  

  الهندسة الوراثية
 والدة النعجة دولىل املستنسخة من خلية -

حيوان بالغ ىف معهد روزالني ىف أدنربة 
 5/2/1997باسكتلندا     
ـــــدنبور ـــــون هـن ـــــاىن(ج، ـف ـــــيس اـمل ) رـئ

)Hindenburg(  
)       وفاته وهتلر يصبح الحاكم املطلق للبالد-

30/8/1933 
  )Henry( )سياىس وخطيب امريىك(هرنى، باتريك 

  29/5/1736  مولده -
  6/6/1799 وفاته   -

  )Henri IV( )ملك فرنىس(هرنى الرابع 
 13/12/1553  مولده  -
  1610 اىل 1589 حكم  فرنسا من -
  14/5/1610 وفاته   -

  )ملك بريطاىن(هرنى الثامن 
أوىل زوجاته ( زواجه من كاترين ارجون -

  11/6/1509) الست
 الكنيسة الكاثوليكية تعلن بطالن زوج هرنى -

  23/4/1533الثامن بكاترين   

هنـرى  الهند
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  )مخرج سينامىئ مرصى(هرنى بركات 
  11/6/1914  مولده  -
  26/5/1997 وفاته     -

  )رئيس جزائرى(هوارى بومدين 
  1932 /8/ 23   مولده-
 تنحية أحمد بن بيال رئيس جمهورية الجزائر -

  19/6/1965وتعيني هوارى بومدين خلفا له  
 ومدين اجرى عبد النارص مباحثات مع هوارى ب- 

  29/11/1966رئيس جمهورية الجزائر 
 مؤمتر القمة اإلفريقى املحدود بالقاهرة -

يرى ومختار حرضه رؤساء عبد النارص ونري(
  4/4/1967)   د داده وبومدين وسيكتوريول

 إجتمع عبد النارص مع امللك حسني ملك -
األردن وهوارى بومدين لبحث مقابالته مع 

  10/7/1967ك حسني ىف الواليات املتحدة املل
  26/12/1978 وفاته    -

  )مخرتع بريطاىن(هوايتس، فرانك 
  2/8/1996 وفاته   -

  )Hope( )ممثل امريىك(، بوب هوب
  29/5/1903  مولده    -
 29/7/2003   وفاته  -

ـارت ـام  ,هوـج ـاىن(ويلـي ـال بريـط ـور ومـث ) مـص
)Hogarth(  

  10/11/1697  مولده     -
  26/10/1764    وفاته  -

  )Hugo) (أديب فرنىس(هوجو، فيكتور 
  26/2/1802      مولده -
  22/5/1885    وفاته -

  )Horace) (شاعر التينى(هوراس  
  م. ق8/12/65    مولده   -
 م.  ق27/11/8  وفاته   -
 
 
 
  

موـسـيقار رويس وـمـن ( فالدمـيـري ,ـهـورويتس
ـن ـرن العرشـي ـانو ىف الـق ) أعظــم عــازىف البـي

)Vladimir Horwitz(  
      1903/ 10/ 1   مولده-
  5/11/1989 وفاته   -

ـه  ـوىش مـن ـامى(ـه ـيس فيتـن  Hoschi) (رـئ
Minh(  

  15/8/1945  يصبح رئيسا لفيتنام   -
  10/10/1954 قواته تدخل هانوى الشاملية    -

سياىس امريىك ورئـيس مكتـب (هوفر، ادجار 
  )Hoover) (التحقيقات

  2/5/1972  وفاته   -
) موـسـيقار وكاـتـب اـملـاىن(، أرنـسـت ـهـوفامن

)Hoffmann(  
  24/1/1776  مولده   -
 25/6/1882 وفاته   -

) ـعــامل فيزـيــاء بريـطــاىن(، ـســتيفن ـهــوكنج
)Howking(  

  8/1/1942  مولده   -
  )قائد مغوىل(هوالكو خان 

يدخلون بغداد بقيادة هوالكو  املغول - 
24/1/1258  

  8/2/1265 وفاته   -
  )Holderlin) (شاعر املاىن(هولدرين، يوهان 

  20/3/1770  مولده    -
  7/6/1843 وفاته     -

  هولندا
  بدء حرب إستقالل هولندا عن أسبانيا-

1/4/1572  

هولندا  هنـرى
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هدة صلح إميان بني إنجلرتا وفرنسا  عقد معا-
وهولندا وينص عىل جالء الفرنسيني واإلنجليز 

  27/3/1802 عن مرص
  11/7/1810وريته  نابليون يضم هولندا إلمرباط- 
 فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج -

دول البينولوكس توقع ميثاقا إلقامة إتحاد (
 تحالف) معاهدة بروكسل) (أوربا الغربية

مدته خمسون عاما ضد الهجوم املسلح  ينص 
عىل التعاون االقتصادى واالجتامعى 

 17/3/1948والعسكرى    
   اسبانيا- عالقات -هولندا 

 بدء حرب إستقالل هولندا عن أسبانيا   -
1/4/1572  

   املانيا- عالقات -هولندا 
انية تغزو بلجيكا وهولندا  القوات األمل-

10/4/1940 
 بلجيكا وهولندا وذلك ىف الحرب  أملانيا تغزو-

  10/5/1940العاملية الثانية    
   جنوب افريقيا- عالقات -هولندا 

 الهولنديون يبدأون إستعامرهم ملنطقة الكاب -
  7/4/1652بجنوب إفريقيا     

  )مدينة سينامئية امريكية(هوليوود 
 تأسيس مدينة هوليوود السينامئية ىف أمريكا   -

10/3/1910  
ا تحتفل بالدورة األوىل لتوزيع جوائز  أمريك-

أوسكار لألعامل السينامئية ىف هوليوود     
16/5/1929  

  هونج كونج
  20/1/1842لصني عن هونج كونج    تنازل ا-
ملدمر  االف شخص بسبب االعصار ا10 مرصع -

 18/9/1906الذى اجتاح هونج كونج  
 
 

ىف ميناء " كوين اليزابيث "  إحرتاق سفينة -
ج كونج حيث كان يجرى اعدادها لتصبح هون

  9/1/1972جامعة عامئة  
  26/5/1985ادل وثائق معاهدة هونج كونج  تب-
 أول انتخابات ترشيعية ىف هونج كونج    -

16/9/1991  
عاما من 150 عودة هونج كونج إىل الصني بعد -

  1/7/1997الحكم الربيطاىن    
  )معاهدة(هونج كونج 

نج تعيد مبوجبه  توقيع إتفاق هونج كو-
  1997يا للصني هونج كونج ىف بريطان

20/4/1984  
 اتفاقية بني بريطانيا والصني العادة هونج -

  26/9/1984كونج اىل السيادة الصينية       
  26/5/1985بادل وثائق معاهدة هونج كونج  ت-

   الصني- عالقات -هونج كونج 
  20/1/1842تنازل الصني عن هونج كونج    -
 إتفاق هونج كونج تعيد مبوجبه  توقيع-

  1997يا للصني هونج كونج ىف بريطان
20/4/1984  

 اتفاقية بني بريطانيا والصني العادة هونج -
  26/9/1984كونج اىل السيادة الصينية      

عاما من 150 عودة هونج كونج إىل الصني بعد -
  1/7/1997الحكم الربيطاىن    

  )Haneckeer) (رئيس أملاىن(هونيكر، إريك 
 تعيينه زعيام للحزب الشيوعى ىف أملانيا -

  3/5/1971)     خلفا ألولربيشت(الرشقية 
 29/5/1994 عاما    81 وفاته عن -

  )سياىس إيراىن ورئيس وزراء(عباس  ،هويدا
  7/4/1979 إعدامه      -

هويـدا  هولندا
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  )قاعدة امريكية بليبيا(هويلس 
 بدء الجالء للمرحلة االخرية لقاعدة هويلس -

  29/1/1970مريكية بليبيا األ
تسلم قاعدة هويلس ( عيد الجالء ىف ليبيا -

  20/6/1970) يكية وتسميتها عقبة بن نافعاألمر
 رؤساء دول 7 زار جامل عبد النارص ليبيا مع -

ن عربية واشرتكوا ىف االحتفاالت بالجالء م
  21/6/1970"  هويلس"القاعدة األمريكية 

  هيئة الدفاع االورىب
اريس التوقيع عىل وثائق إنشاء هيئة  تم ىف ب-

  E.D.C واحدة مشرتكة للدفاع األورىب
27/5/1952  

  )Heplurn( )فنانة امريكية(هيبورن، أودرى 
  4/5/1929  مولدها  -
  20/1/1993 وفاتها     -

 )ممثلة امريكية(، كاترين هيبورن
 9/11/1909  مولدها       -
  /    /       وفاتها         -

) فيلـسـوف بريـطـاىن(، فرانـسـيس هيتشـسـون
)Hutcheson(  

  8/8/1694  مولده       -
  )Hitchcock) (مخرج امريىك(، الفريد هيتشكوك

  13/8/1899  مولده       -
  29/4/1980 وفاته        -

عـامل امـريىك والحـائز عـىل (، جورج هيتشنج
  )Hitchings) (1988جائزة نوبل 

 27/2/1998 وفاته      -
 
 
 
 
 
  

  )Heath) (سياىس بريطاىن( ادوارد هيث،
  9/7/1916  مولده       -
 إستقالة هارولد ويلسون وإنتخابه رئيسا -

  19/6/1970لوزارء بريطانيا 
  )سياىس امريىك(هيج، الكسندر 

 يتوىل منصب القائد األعىل لقوات الحلفاء ىف -
 أوروبا

15/12/1974  
ندر كس إستقالة وزير الخارجية األمريكية األسبق أل- 

  25/6/1982) خلفه جورج شوكتز(هيج 
فيلسـوف (هيجل، جـورج ويلهلـم فريـدريك 

  )Hegel) (املاىن
  27/8/1770  مولده    -
  14/11/1831 وفاته     -

ـارتن  ـدجر، ـم ـاىن(هـي ) فيلـسـوف وـجـودى اـمل
)Heidegger(  

  26/9/1890  مولده      -
  26/5/1976 وفاته     -

  )Hertzog) (رئيس ارسائيىل(، حاييم هريتزوج
  22/3/1983 يصبح رئيسا إلرسائيل    -
  17/4/1997     وفاته -

  )مدينة يابانية(هريوشيام 
 أسقطتها( إلقاء القنبلة الذرية األوىل عىل هريوشيام - 

  6/8/1945) الواليات املتحدة األمريكية
  )Hiro- Hito) (امرباطور ياباىن(هريوهيتو 

  29/4/1901  مولده       -
  10/11/1926 اليابان     يتوىل عرش-

هريوهيتو  هويلس
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 هريو هيتو يعتىل عرش اليابان بعد وفاة والده -
اإلمرباطور يوىش هيتو لتبدا حقبة السالم 
املستنري كام اطلق عىل عهده الذى بدا 

 بحروب توسعية
25/12/1926  

 وفاته وهو أطول حكام العامل ىف السلطة ملدة -
  6/1/1989 عاما      87

) ىن وناـئـب هتـلـرـنـازى اـملـا(، رودـلـف ـهـيس
)Hess(  

  17/8/1987   انتحاره   -
أدـيـب اـملـاىن والـحـائز ـعـىل (، هريـمـان ـهـيس

  )Hess) (1946جائزة نوبل 
  2/7/1877    مولده   -
  9/8/1962   وفاته    -

  )سياىس بريطاىن(هيسترن، وارن 
 توقيع معاهدة بني الزعيم اململوىك محمد بك -

أبو الدهب وحاكم 
 وارن البنغال اإلنجليزى

هيسترن بهدف تأكيد 
التجارة اإلنجليزية املارة 

رص واملتجهه إىل ىف م
  7/3/1775أسوان الرشق 
امرباـطــور (هيالـســالىس 

  )اثيوىب
     23/7/1892  مولده    -
 اجرى عبد النارص مباحثات مع االمرباطور -

هيالسالىس امرباطور اثيوبيا حول مشكالت 
  16/10/1966الوحدة االفريقية 

باالمرباطور  ىف اثيوبيا يطيح ب عسكرى انقال-
  12/9/1974هيالسالىس      

 28/7/1975          وفاته  -
 

كاتب امريىك ومؤلف مسلسل (هيىل، اليكس  
  )الجذور

  11/8/1921   مولده  -
 10/2/1992     وفاته  -

صـحفى وموسـوعى بريطـاىن (هيىل، ويليام  
  )ورئيس تحرير دائرة املعارف الربيطانية

 24/5/1901  مولده   -
أدـيـب اـمـريىك الـحـائز (هيمنـجـواى، ارنـسـت 

  )Hemingway ()1954عىل جائزة نوبل 
 21/7/1898     مولده-
  2/7/1961   وفاته  -

ــه، يوـهــان ـهــايرنيش  ــاىن(هيـن ) ـشــاعر اـمل
)Heine(  

  13/12/1767  مولده   -
  17/2/1856       وفاته -

  )ممثلة امريكية(هيوارث، ريتا 
  17/10/1918     مولدها-
  15/5/1987      وفاتها  -

  )سياىس بريطاىن(هيوم، اليك دوجالس 
 2/7/1903    مولده   -
  19/10/1963تخابه رئيسا لوزراء بريطانيا  ان- 
  9/10/1995    وفاته   -

  )Hume) (فيلسوف بريطاىن(هيوم، دافيد 
  7/5/1711     مولده  -
  25/8/1776   وفاته   -
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 و

 مكتشـف الـة(وات، جيمس 
  )Watt) (تكييف البخار

   19/1/1736 مولده    -
  19/8/1819 وفاته      -

ـد  ـوادى الجدـي ـة (اـل محافـظ
  )مرصية

ىف ( العيد القومى ملحافظة الوادى الجديد -
ذكرى وصول طالئع الخري والتعمري 

  3/10/1959)    1959 للمنطقة عام
  ســـرئي(ورج ـــن، جــواشنط

  ) 1 م ـــــى رقــــريكــ ام
) washington(  
   22/2/1732  \  مولده -
   انتصار االمريكيني بقيادة-

النجليز ىف معركة بورك تاون ا واشنطن عىل 
19/10/1781  

 4/3/1789به أول رئيس للواليات املتحدة  إنتخا- 
 أصبح ئول رئيس للجمهورية ىف الواليات -

  30/4/1789املتحدة األمريكية 
  14/12/1799 وفاته    -

  )سياىس مرصى(واصف بطرس غاىل 
  14/4/1878  مولده    -
  10/1/1958 وفاته    -

) عــامل أمــريىك(واطســون، جــيمس ديــوى 
)Watson(  

 مولده وهو مكتشف الرتكيب الجزىئ لالحامض -
مع زميله فرانك ( DNA" أ. ن. د"النووية 

  6/4/1928)  كريك
  DNA  25/4/1953 يعلن تركيب -
  
  

 25مـن أبـرز شـباب مفجـرى ثـورة (وائل غنيم 
  ) ىف مرص2011يناير 

   23/12/1980 مولده       -
   بكالوريوس هندسة ىف الحاسبات-
 ماجستري إدارة أعامل من الجامعة األمريكية -

  بالقاهرة
الرشق " جوجول" مدير التسويق برشكة -

  األوسط
، Wayat) (سـياىس بريطـاىن(، تومـاس وايت

Thomes(  
 هزمية قوات السري توماس وايت ىف محأولة -

 اإلستيالء عىل لندن
9/2/1554  

) شاعر وكاتب صحفى امريىك(، والت وايتامن
)Whitman(  

  31/5/1819  مولده       -
        26/3/1892   وفاته       -

ــان ــيىل(حـــاييم , وايزـم ــيس ارساـئ ) اول رـئ
)Weismann(  

  27/11/1874  مولده       -
ايزمان يؤسس الوكالة اليهودية  حاييم و-

11/8/1929  
 حاييم وايزمان يصبح أول رئيس إلرسائيل -

16/2/1949  
  9/11/1952 وفاته        -

  )رئيس إرسائيىل(، عيزرا وايزمان
 إنتخاب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان -

  25/3/1993رئيسا إلرسائيل     

وايزمان  وات
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  )Wayne) (ممثل امريىك(واين، جون 
  1907  /   /  مولده   -
  11/6/1979 وفاته  -

  )Wilde) (أديب  بريطاىن(، اوسكار وايلد
  16/10/1854  مولده   -
  30/11/1900 وفاته     -

  )كتاب(الوثيقة الذرية 
 إبتكر طارق عبدالعزيز فرج الباحث الكمياىئ -

 -) الوثيقة الذرية(املرصى أصغر كتاب نووى 
  صفحة220

19/1/1999  
  ) مرصىسياىس(وجيه اباظة 

  9/9/1917  مولده   -
  )شاعر سورى(وجيه البارودى 

  1/3/1906  مولده     -
  6/1/1976 وفاته    -

السـياحة  سياىس مرصى ووزير(وجيه شندى 
  )والتعاون االقتصادى ىف مرص سابقا

  1/2/1936  مولده  -
  الوحدة السورية املرصية

  1/2/1958 إعالن قيام الوحدة بني مرص وسوريا   - 
لن شكرى القوتىل ترشيح جامل عبد النارص  إع-

  2/2/1958لرئاسة الجمهورية العربية       
 صدور دستور مؤقت للجمهورية العربية -

املتحدة بعد إعالن الوحدة بني مرص وسوريا      
5/2/1958  

  
  
  
  
  
  

ً إمتام الوحدة بني مرص وسوريا رسميا وإنتخاب -
ربية ًجامل عبد النارص رئيسا للجمهورية الع

  22/2/1958املتحدة    
ً زار جامل عبد النارص سوريا وأعلنت الوحدة -

إستمرت الزيارة إىل مارس سنة (وسوريا 
1958  (24/2/1958  

بعد الوحدة بينهام ( انفصال سوريا عن مرص -
  28/9/1961) 1958 فرباير 22تى بدات ىف ال

 توقيع اتفاق للدفاع املشرتك بني مرص وسوريا -
4/11/1966  

  الوحدة العربية
 مرص وسوريا والسعودية يؤلفان جبهة ملقاومة -

  2/3/1955حلف بغداد   
 إعالن الدستور املؤقت للجمهورية العربية -

  5/3/1958املتحدة بغداد ومرص وسوريا    
 اإلعالن عن قيام إتحاد فيدراىل من الجمهورية -

 8/3/1958ة املتحدة واململكة اليمنية   العربي
بعد الوحدة بينهام (سوريا عن مرص  انفصال -

 )1958 فرباير 22التى بدات ىف 
28/9/1961  

 القاهرة تعلن من جانبها انهاء االتحاد الفيدراىل -
  26/12/1961مع امللكية اليمنية 

 بدأت املحادثات بني مرص وسوريا والعراق -
  14/3/1963قامة وحدة بني الدول الثالث   إل

ون إىل القاهرة  زعامء البعث العراقى يحرض-
وسوريا  ولة اإلنضامم للوحدة بني مرصاملح

  17/3/1963اولة املح ورفض جامل عبد النارص
 تم توقيع مرشوع إتفاق الوحدة بني مرص -

  17/4/1963وسوريا والعراق    
 توقيع إتفاقية إتحاد الجمهوريات العربية ىف -

بنغازى بني مرص وليبيا وسوريا ووقعه 
ادات ومعمر القذاىف وحافظ الرؤساء انور الس

  17/4/1971االسد      

الوحـدة  وايـن
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سياىس مرصى وأستاذ الفقه (وحيد رافت 
  )الدستورى

  18/3/1906  مولده    -
  12/5/1987 وفاته    -

 )رئيس اندونيس(وحيد، عبد الرحمن 
 20/10/1999 انتخابه رئيسا الندونسيا   -

  )دكتور(وحيد عبد املجيد 
  مة والنرش رئيس مركز األهرام للرتج-
 نائب مدير مركز الدراسات السياسية -

  واالسرتاتيجية باألهرام
 حاصل عىل دكتوراة الفلسفة ىف العلوم -

  1992السياسية من جامعة القاهرة 
 عمل مديرا ملكتب جريدة الحياة الدولية -

  بالقاهرة
ً انتخب مرشحا عن حزب الحرية والعدالة ىف -

  2012مجلس الشعب 
الرصاع العرىب االرسائيىل :  منها له عدة مؤلفات-

  ىف انتخابات الرئاسة األمريكية
  )مصور سينامىئ مرصى(وحيد فريد 

  22/4/1998 وفاته   -
  )فيلم(وداد 

  10/2/1936 عرض فيلم وداد ألم كلثوم    -
  )صحفى مرصى(وديع فلسطني 

  1/10/1923  مولده   -
   وفاته        -

  وزارة الخارجية املرصية
 28قالل مرص وفقا لترصيح إعالن إست -

والسلطان أحمد فؤاد يصبح 1922فرباير 
ملكا ونظارة الخارجية املرصية تتحول إىل 

 15/3/1922وزارة  
 
 
 

  وزارة الداخلية املرصية
 إنشاء إدارة مكافحة املخدرات ىف القاهرة    -

20/3/1929  
 معركة رجال الرشطة املرصيني واملقاومة الشعبية -

ية ضد جنود اإلستعامر اإلنجليزى ىف اإلسامعيل
  25/1/1952) عيد الرشطة ىف مرصو(

 تخريج أول دفعة من ضابطات الرشطة مبرص -
18/7/1984  

  وزارة املعارف املرصية
 تعيني دوجالس دنلوب مفتشا لوزارة املعارف -

تنفيذ (املرصية ومدرسا باملدرسة الخديوية 
 )    سياسة االحتالل بشان التعليم فيام بعد

27/1/1890  
  وزير الداخلية املرصى

 نجاة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية املرصى -
من محاولة الغتياله بتفجري عبوة ناسفة بالقرب 

  5/9/2013من منزله مبدينة نرص 
  وسام قالدة النيل الفضية

محمد الربادعى قالدة .  حسنى مبارك مينح د-
  8/2/2006النيل الفىض    

  )West) (تبة بريطانيةكا(ربيكا  وست،
  21/12/1892  مولدها  -
  15/3/1983 وفاتها     -

  )صحيفة مرصية(الوطن املرصى 
الوطن "صدور العدد األول من جريدة  -

اصدرها يعقوب صنوع ىف باريس " املرصى
  29/9/1883ملعارضة االحتالل االنجليزى 

  وعد بلفور
  2/11/1917   صدور وعد بلفور-

وعـد  وحيـد
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  )دة فلسطينيةمجاه(وفاء ادريس 
 أول هجوم إنتحارى فلسطينى تنفذه إمرأة -

 فجرت الـلـهمن رام )  عاما28وفاء ادريس (
العربية       نفسها ىف الشارع الرئيىس بالقدس

30/1/2002  
  وفاء النيل

 نابليون يشارك ىف عيد وفاء النيل بالقاهرة       -
17/8/1798  

ء يوم وفا) بفتح خليج النيل( بدء اإلحتفال -
  27/8/1905النيل 
  )صحيفة مرصية(الوفد 

بالقاهرة        " الوفد الجديد" صدور جريدة -
22/3/1984  

  إقتحام مسلح ملبنى حزب وجريدة الوفد -
نعامن جمعة . املرصى عىل يد جامعة د

الزعيم السابق للحزب عىل أثر رصاع مع 
جامعة مطصفى الطويل الذى حكمت له 

وقوع (اسة الحزب لجنة األحزاب بالحق يف رئ
)       إصابات وتلفيات وحبس نعامن جمعة

1/4/2006  
 )ًأنظر أيضا حزب الوفد(

  )صحيفة مرصية(الوقائع 
دء ظهور الوقائع الجديدة الرسمية ىف مرص ب -

صدور العدد األول من جريدة الوقائع (
  20/7/1828)     املرصية

 أرشاف رفاعة رافع الطهطاوى عىل الوقائع -
لرتتيب الجريدة من جديد وإضافة املرصية 

 14/3/1842ترجمة الصحف إليها  
سة برئا) يوميه( صدور جريدة الوقائع املرصية -

 8/10/1880تحرير الشيخ محمد عبده 
  وكالة انباء الخليج

إفتتاح وكالة أنباء الخليج البحرينية    -
1/4/1978 

 
  

  وكالة انباء الرشق االوسط
اء الرشق األوسط  صدور قرار تأسيس وكالة أنب-

  8/2/1956بالقاهرة    
 بدء عمل وكالة أنباء الرشق األوسط املرصية -

  22/4/1956بالقاهرة 
  وكالة الطاقة االوروبية

 افتتاح وكالة الطاقة النووية االوروبية رسميا -
20/12/1957  

ـطنيني ـني الفلـس ـغيل الالجـئ ـوث وتـش ـة ـغ  وكاـل
  (UNRWA)) انرو(

مم املتحدة إنشاء  أقرت الجمعية العامة لأل-
وكالة إغاثة وتشغيل الالجئيني الفلسطنيني    

8/12/1949  
  وكالة الفضاء االرسائيلية

 إنشاء وكالة فضاء إرسائيلية إلطالق أقامر -
  14/1/1985االتصاالت   

  وكالة ناسا للفضاء
  26/9/1958وكالة ناسا األمريكية للفضاء  انشاء - 
إلتصاالت  وكالة ناسا تطلق أول قمر صناعى ل-

  10/7/1962 لنقل اإلرسال التليفزيوىن ىف العامل
 علامء ناسا يستعيدون قمر صناعى ضال ىف -

  الفضاء
12/1/1990  

 وكالة ناسا تنرش صورا جديدة لكوكب فينوس   -
5/3/1991  

 وكالة الفضاء األمريكية تعلن إمكانية وجود -
 مليون 3000حياة بدائية عىل املريخ منذ 

  6/8/1996سنة   
  الوكالة اليهودية

 حاييم وايزمان يؤسس الوكالة اليهودية    -
11/8/1929  

الوكالة  وفـاء
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 إعالن تأسيس الوكالة اليهودية ىف فلسطني -
التى تولت إدارة مرشوع إقامة الدولة     

14/8/1929  
 الفلسطنيون يفجرون الوكالة اليهودية -

  11/3/1948بالقدس      
  الواليات املتحدة األمريكية

ل الواليات املتحدة األمريكية العيد  إستقال-
  4/7/1776القومى األمريىك    

 توقيع دستور الواليات املتحدة األمريكية   -
17/9/1787  

 إنتخاب جورج واشنطن أول رئيس للواليات -
 املتحدة

4/3/1789  
 أصبح جورج واشنطن أول رئيس للجمهورية -

  30/4/1789 الواليات املتحدة األمريكية ىف
 اورليانز مبناسبة رشاء الواليات فال رسمى ىف نيو احت- 

  20/12/1803من فرنسا ) لويزيانا(املتحدة 
أثناء الحرب األهلية ( بدء حرب األيام السبعة -

  26/6/1862)  األمريكية
 والية نيفادا تصبح الوالية السادسة والثالثني -

  31/10/1864 الواليات املتحدة األمريكية من
         37لوالية األمريكية الـ  نرباسكا تصبح ا-

9/2/1867  
 ضم جزر هاواى للواليات املتحدة األمريكية      -

7/7/1898  
 ضم جزر هاواى للواليات املتحدة األمريكية    -

30/4/1900  
الواليات  ب48 والية أريزونا تصبح الوالية رقم -

  14/2/1912املتحدة األمريكية   
 األوىل     دخول أمريكا الحرب العاملية-

6/4/1917  
 بدء توىل الرئاسة ىف الواليات املتحدة -

نكلني روزفلت األمريكية عىل عهد فرا
20/1/1937 

 
 

 بداية البث التليفزيوىن ىف معرض نيويورك -
وظهر الرئيس فرانكلني " عامل الغد"عنوانه 

روزفلت عىل الشاشة ليقول كلمة اإلفتتاح 
اشة وكان أول رئيس أمريىك يظهر عىل ش

  30/4/1939التليفزيون     
 بارش دوايت أيزنهاور سلطته بوصفه الرئيس -

الرابع والثالثني ، وأصبح ريتشارد ) 34(
  20/1/1953نيكسون نائبا للرئيس 

الكونجرس بتنديد (ىف أمريكا " املكارثية" انتهاء -
  2/12/1954) األمرييك بأساليبها

الفراغ ىف الرشق " قدم أيزنهاور مرشوع -
  5/1/1957إىل الكونجرس األمريىك " وسطألا

 توقيع الرئيس األمريىك أيزنهاور وثيقة بجعل -
  3/1/1959 ىف االتحاد 49 الوالية رقم األسكا

 إنضامم هاواى إىل الواليات املتحدة األمريكية -
 21/8/1959       50لتصبح الوالية رقم 

 بدء رياسة جون كنيدى للواليات املتحدة -
20/1/1961  

 الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون يفرج عن -
.     تسجيالت متعلقة بفضيحة ووترجيت

30/4/1974  
 الرئيس األمريىك ريجان يعلن بدء العمل ىف -

بتكاليف " حرب الكواكب"الدفاع اإلسرتاتيجى 
  23/3/1983 مليار دوالر     44

  جورج بوش يؤدى اليمني الدستورى ويصبح-
  20/1/1989دة    الرئيس للواليات املتح

 الجرنال كولني بأول أول أسود وأصغر عسكرى -
يشغل منصب رئيس أركان الجيوش األمريكية 

  10/8/1989ىف تاريخ أمريكا      
 إنفجاران متزامنان ىف السفارتني األمريكيتني ىف -

مقتل أكرث (نريوىب بكينيا ودار السالم بتنزانيا 
)       3000أكرث من   وإصابة250من 

7/8/1998  

الواليات  الواليات
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 الكونجرس األمريىك يوافق عىل قانون محاربة -
  13/10/1998اضطهاد االقليات ىف دول العامل 

 القوات األمريكية تتدخل ىف هايتى العادة -
  20/9/1994سوفيتى جان بريتران اريستني ال

 تنصيب بيل كلينتون رئيسا للواليات املتحدة -
  20/1/1997لفرتة ثانية     

ريىك بيل كلينتون ينكر تحرشه  الرئيس األم-
ىف (باملوظفة بالبيت األبيض مونيكا لونيسىك  

كان كلينتون بأنه  إعرتف) 1998 اغسطس 17
  26/1/1998كاذبآ ىف شهادته السابقة   

 رئيسا للواليات) االبن( تنصيب جورج بوش -
  20/1/2001)   43رقم (املتحدة األمريكية 

تعلن عن ) جونالبنتا( وزارة الدفاع األمريكية -
إلغاء نظام ثالون اإلستخبارى الذى أنشاه بول 

 النتهاكه حرية األفراد 2002وولفويتز عام 
اد ىف املعلومات التى توفرها والنقص الح

22/8/2007  
  اقتصادية سياسة –اليات املتحدة األمريكية الو

 بداية العمل باتفاق التعاون التجارى الحر ىف -
  2/1/1994شامل أمريكا      

   سياسة خارجية-الواليات املتحدة األمريكية 
 إعالن مبدأ مونرو الخاص بالسياسة الخارجية -

األمريكية وعدم التدخل ىف أمريكا الجنوبية  
2/12/1823  

   اسبانيا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
 األسطول األمريىك يدمر األسطول األسباىن ىف -

 1/5/1889خليج مانيال  
 
 
 
 
 
  

 إغراق سفينة حربية برازيلية ىف ميناء برازيل -
يؤدى لبدء الحرب األمريكية األسبانية  

15/2/1898  
 الواليات املتحدة األمريكية تعلن الحرب عىل -

  25/4/1898.  أسبانيا
 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  ارسائيل
 توقيع اتفاق التعاون االسرتاتيجى بني الواليات -

  30/11/1981املتحدة وإرسائيل  
 إتفاق عسكرى يلزم أمريكا مبساعدة إرسائيل -

  18/5/1984وقت الخطر  
   املانيا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 

 الواليات املتحدة األمريكية تقطع عالقتها -
  3/2/1917بأملانيا  

ًعلن الحرب رسميا عىل أملانيا   امريكا ت-
28/4/1917  

 بدء العالقات الدبلوماسية بني الواليات املتحدة -
  4/9/1974األمريكية وأملانيا الرشقية   

   إيران- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
 إيران والواليات املتحدة توقعان إتفاقية -

  5/3/1959اقتصادية عسكرية  
األمريكيني بني الواليات  بدء أزمة الرهائن -

  10/4/1979املتحدة األمريكية وإيران  
  7/4/1980قطع العالقات بني إيران وامريكا  -
ولة أمريكية فاشلة بحملة إلنقاذ الرهائن ا مح-

األمريكني الذين احتجزهم الشباب الثورى 
اإليراىن مببنى السفارة األمريكية ىف طهران 

  24/4/1980)  1الصحراء رقم (
لطراد األمريىك فينسني يسقط ىف مياه  ا- 

 الخليج طائرة إيرانية إيرباص، ويقتل ركابها 
  

الواليات  الواليات
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)  الواليات املتحدة تعرتف بالخطأ(ومالحيها 
4/7/1988  

ً واشنطن تفرض حظرا تجاريا عىل إيران  - ً
30/4/1995  

 -  عالقــات -الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
  الربتغال

 املعقودة بني  إنتهاء إتفاقية جزر األزور-
 الواليات املتحدة والربتغال

3/2/1974  
 -  عالقــات -الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

  بريطانيا
 بدء حرب اإلستقالل األمريكية ضد إنجلرتا  -

19/4/1775  
 بريطانيا وأمريكا توقعان إتفاقية ملنع تجارة -

  7/6/1862الرقيق  
 الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتى يبدأن -

ولة من املحادثات ىف نيويورك حول ج
معاهدة لتحديد التجارب النووية  

11/1/1963  
 مجلس النواب األمريىك يصدق عىل معاهدة -

مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 
 24/9/1963التجارب النووية  

 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 
  تايوان

أخر قواتها  الواليات املتحدة األمريكية تسحب -
  7/6/1975الجوية من جزيرة تايون  

   تركيا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
قطع العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا    -

10/6/1959 
 
 
 
 

 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 
  الخليج

فشل مباحثات جنيف بني بيكر وطارق عزيز  -
  9/1/1991حول أزمة الخليج  

   عالقات دولية-لواليات املتحدة األمريكية ا
الفراغ ىف الرشق "قدم أيزنهاور مرشوع  -

  5/1/1957إىل الكونجرس األمريىك " ألوسطا
   روسيا- عالقات –الواليات املتحدة األمريكية 

 إشرتت الواليات املتحدة األسكا من روسيا -
أكتوبر من 18ومتت إجراءت نقل امللكية ىف 

 العام نفسه
30/3/1861 

 إلتقاء القوات السوفيتية بالقوات األمريكية -
  25/4/1945.عىل ضفاف نهر األلب

 روسيا السوفيتية تسقط طائرة تجسس -
 يقودها الطيار األمريىك (U)أمريكية 

  1/5/1960فرانسيس هارى باور   
كيندى ( إجتامع قمة سوفيتى أمريىك ىف فيينا -

  3/6/1961)  وخروشوف
دة واالتحاد السوفيتى يبدأن  الواليات املتح-

جولة من املحادثات ىف نيويورك حول معاهدة 
  11/1/1963لتحديد التجارب النووية 

 مجلس النواب األمريىك يصدق عىل معاهدة -
مع بريطانيا واالتحاد السوفيتى للحد من 

 24/9/1963التجارب النووية   
 الواليات املتحدة األمريكية وروسيا السوفيتية -

ن معاهدة يحرمان فيها األسلحة يعقدا
  10/4/1972 البيولوجية

الواليات  الواليات
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 الواليات املتحدة واإلتحاد السوفيتى يوقعان -
متضمنة تحديد ) سولت(ىف موسكو إتفاقية 

 5ملدة (إنتاج الدولتيني لالسلحة الهجومية 
  26/5/1972)  سنوات

كارتر ( لقاء القمة األمريىك السوفيتى -
)    إتفاق سولت(ىف فيينا لتوقيع ) وبريجنيف

14/6/1979  
 توقيع أول إتفاق تعاون تجارى بني الواليات -

وقعه ىف واشنطن (املتحدة واإلتحاد السوفيتى 
  1/6/1990)    جورج بوش وجورباتشوف-

 إتفاقية لتطبيع العالقات التجارية بني الواليات -
  20/6/1990املتحدة واإلتحاد السوفيتى  

 األمريىك بوش إجتامع القمة بني الرئيس -
 1/2/1992والروىس يلتيسن ىف كامب ديفيد  
 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  السعودية
 الواليات املتحدة األمريكية واململكة السعودية -

يوقعان إتفاقا للدفاع والتعاون املشرتك   
18/6/1951  

 الواليات املتحدة تنسحب من قاعدة الظهران -
  3/4/1963لسعودية    باململكة العربية ا

 انفجار ىف قاعدة امريكية امريكية ىف السعودية -
  13/11/1995)     امريكيا60 وإصابة 6مقتل (

 إنفجار سيارة ملغومة ىف قاعدة أمريكية -
بالخرب بالظهران باململكة العربية السعودية 

  25/6/1996)  أمريكيا385 وإصابة 23مقتل (
 -عالـقــات  -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  السودان
وأعامل  الكونجرس األمريىك يدين سياسة -

 15/6/1999 حكومة البشري ىف السودان 
 
 
  

   الصني- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
 الواليات املتحدة األمريكية ترفع حظرها -

 10/6/1971للتجارة مع الصني الشعبية    
ىل  زيارة الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون إ-

 21/2/1972  الصني
 إقامة عالقات دبلوماسية بني الواليات املتحدة -

 عام 29كية والصني بعد قطيعة األمري
1/1/1979 

 الصني والواليات املتحدة األمريكية توقعان -
  30/4/1984عدة إتفاقيات ألول مرة    

 العامل - عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
  العرىب

 النفط العرىب باألغلبية رفع وزراء  قرر مؤمتر-
الحظر العرىب عن شحنات النفط إىل الواليات 

 13/2/1974املتحدة األمريكية 
 الدول العربية املصدرة للبرتول تنهى حظرها -

البرتوىل ضد الواليات املتحدة األمريكية ىف 
  13/3/1974)  13/3/1986 طربلس مؤمتر

 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 
  عراقال

 الواليات املتحدة األمريكية تبدأ غزوها للعراق -
25/3/2003  

 بدء العمليات العسكرية التى نفذتها القوات -
األمريكية الربيطانية ىف العراق ضد نظام 
صدام حسني بحجة القضاء عىل أسلحة الدمار 
الشامل التى يزعم االمريكيون أن العراق 

 20/3/2003ميلكها   
صدام حسني وسقوط بغداد  اإلطاحة بنظام -

الغزو األمريىك الربيطاىن للعراق بحجة أمام 
 عىل أسلحة الدمار الشامل التى يزعم القضاء

ات بدء العملي(األمريكية أن العراق متلكها 
  9/4/2003) 2003 مارس 20العسكرية يف 

الواليات  الواليات
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   فرنسا- عالقات –الواليات املتحدة األمريكية 
تشرتى لويزيانا  الواليات املتحدة األمريكية -

  30/4/1803ونيو أورليانز من فرنسا     
 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  الفلبني
 عقد معاهدة باريس بني الواليات املتحدة -

تخلت مبوجبها اسبانيا (األمريكية واسبانيا 
للواليات املتحدة عن بورتريكو والفلبني 

  10/9/1898)    وانسحبت من كوبا
ت املتحدة األمريكية تحل محل أسبانيا  الواليا-

  11/4/1899ىف اإلنتداب عىل الفلبني   
 سقوط الفلبني ىف يد القوات األمريكية  -

16/2/1945  
 األمريكيون يحتلون مانيال عاصمة الفلبني  -

24/2/1945  
  16/2/1945مريكية  سقوط الفلبني ىف يد القوات األ- 
 47بعد  إستقالل الفلبني وإعالن الجمهورية -

  4/7/1946عاما من الحكم األمريىك   
 الواليات املتحدة األمريكية والفلبني توقعان -

  30/8/1951معاهدة دفاع مشرتك    
 توقيع حلف جنوب رشقى اسيا ىف مانيال -

، ، بريطانياالواليات املتحدة األمريكية :وقعه(
،  باكستان، تايالند،نسا، اسرتاليا، نيوزيالندفر

  8/9/1954 )   الفلبني
 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  فلسطني
 فيصل وويزمان يتفقان عىل السامح بهجرة -

 3/1/1919اليهود إىل فلسطني   
 الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل -

توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 
 16/8/1945اليهودية إليها   

 
 
 

 االمم املتحدة  الواليات املتحدة تعلن ىف-
 11/10/1947تاييدها لتقسيم فلسطني 

 التوقيع عىل اتفاق فلسطينى ارسائيىل بالبيت -
وقعه الرئيس (االبيض ىف اطار مسرية السالم 

كلينتون ويارس عرفات ورئيس الوزاراء 
 ونص االتفاق عىل انسحاب) االرسائيىل نتينياهو

 من الضفة الغربية % 13.1ارسائيل من 
23/10/1998 

 الرئيس األمريىك بل كلنتون يزورغزة ويفتح -
مطارها الدوىل ويلقى كلمة ىف املجلس 
الترشيعى الفلسطينى ويدعو إىل مامرسة 

 14/12/1998فلسطني لتقرير مصريهم   
 - عالـقــات -الوالـيــات املتـحــدة األمريكـيــة 

  فيتنام
 القاذفات األمريكية ترضب ألول مرة عاصمة -

 29/6/1966ى بالقنابل   فيتنام الشاملية هانو
 الجنود األمريكيون ىف فيتنام الجنوبية يبيدون -

 16/3/1968سكان قرية ماى الى    
   كوبا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 

ازمة الصواريخ الكوبية واصبح العامل   تفجر-
كله عىل حافة حرب عاملية ثالثة بإعالن 

وبا     الرئيس األمريىك كيندى الحصار عىل ك
22/10/1962 

  24/10/1962الواليات املتحدة تحارص كوبا  -
 استئناف العالقات الدبلوماسية بني كوبا -

  1/9/1977والواليات املتحدة     
   كوريا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 

 تدخل الواليات املتحدة ىف الحرب الكورية -
الذى وصف بأنه عمل بوليىس لتأييد األمم 

  27/6/1950تحدة    امل

الواليات  الواليات
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   لبنان- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
بناء عىل (القوات األمريكية تدخل بريوت  -

آالف 8) (طلب الرئيس اللبناىن إميل شمعون
 )جندى أمريىك

15/7/1958  
  جندى ىف لبنان10000األسطول األمريىك ينزل  -

14/7/1959  
بسيارة  إنفجار بالسفارة األمريكية ببريوت -

  ملغومة
19/4/1983  

   ليبيا- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
أمريكا تعرتض طائرتني ليبيتني وتسقطهم تجاه -

 الساحل الشامىل الليبيى 
4/1/1989  

   اليابان- عالقات -الواليات املتحدة األمريكية 
إتفاقا  الواليات املتحدة األمريكية واليابان توقعان -

 16/6/1958 لتعاون النووىتتعهدان فيه با
 الواليات املتحدة األمريكية واليابان يتفقان -

 17/6/1971 عىل إعادة جزر أوكيناوا اليابانية
سياىس املاىن ومؤسس أملانيا (ولربيشت، فالرت 

  )الدميقراطية
  1/8/1973 وفاته   -

  )أديب  مرصى(وىل الدين يكن 
  6/3/1921 وفاته   -

  )Winters,shelly) (كيةممثلة امري(ونرتز، شيىل 
 15/1/2006 وفاتها    -
 
 
 
 
 
 

  )سياىس صينى(ونج هيساو 
 ماوتىس تونج يبعد ونج هيساو عن حكم -

  7/4/1976الصني  
  )فضيحة(ووترجيت 

كانوا  رجال 5 تفجر فضيحة ووترجيت، إعتقال -
 ولون اقتحام مكتب الحزب الدميقراطىايح

لوضع  مبجمع ووترجيت السكنى بواشنطن
ىف عهد الرئيس ريتشارد (جهزة تسجيل ا

  17/6/1972)     نيكسون
 الرئيس األمريىك ريتشارد نيكسون يفرج عن -

.     تسجيالت متعلقة بفضيحة ووترجيت
30/4/1974  

 الكونجرس األمريىك يوجه اإلتهام الثاىن -
للرئيس ريتشارد نيكسون ىف قضية ووترجيت 

  30/7/1974) 1974 أغسطس 9ستقالته ىف إ(
 إستقالة ريتشارد نيكسون من رئاسة الواليات -

ىف (املتحدة األمريكية وتوىل جريالد فورد 
  9/8/1974)     أعقاب فضيحة ووترجيت

  )Walker) (مسترشق بريطاىن(ووكر، توماس 
  19/4/1864  مولده  -
  9/6/1930 وفاته     -

  )Woolf( )اديبة بريطانية(وولف، فرجينيا 
  28/3/1941 وفاتها     -

 موســوعى أمــريىك وواضــع(ويبســرت، نــواه 
  )Webster) (قاموس ويبسرت

  16/10/1758  مولده   -
  28/5/1843 وفاته    -

) طرزان السـينام) (ممثل امريىك(، جوىن ويزمولري
)Weissmuller(  

  2/6/1904  مولده   -
  20/1/1984 وفاته     -

ويزمولري  الواليات
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  )سياىس مرصى(ويصا واصف 
  12/5/1873  مولده  -
  27/5/1931 ه   وفات-

  )سياىس امريىك(ويلدر، دجالس 
 فوز املرشح دوجالس ويلدر مبنصب حاكم -

والية فرجينيا ليصبح بذلك أول حاكم والية 
  8/11/1989اسود ىف التاريخ االمريىك     

  )Wells) (مخرج سينامىئ(ويلز، أورسون 
  6/5/1915  مولده    -
  10/10/1985 وفاته   -

  )Wells) (بريطاىنأديب  . (ج. ويلز، هـ
  21/9/1866  مولده  -
  13/8/1946 وفاته   -

) 28رئيس أمريىك رقم(، توماس وودرد ويلسون
)Wilson(  

  28/12/1856  مولد  -
 رئيس الواليات املتحدة األمريكية وودرو -

ادها ىف الحرب العاملية ويلسون يعلن حي
  18/8/1914 األوىل  

تكوين و" 14النقاط " إعالن وودرو ويلسون -
عصبة األمم ىف أعقاب الحرب العاملية األوىل   

8/1/1918  
 وودرو ويلسون وجورج كليمنصو وأورالندو -

  28/4/1919نون قيام عصبة األمم ىف باريس يعل
 3/2/1924 وفاته  -
 
 

  )Wilson) (أديب  بريطاىن(ويلسون، كولن 
  26/6/1931  مولده   -

ـــد ويلـســـون ) ـســـياىس بريـطـــاىن(، هاروـل
)Wilson(  

  11/3/1916  مولده  -
  15/10/1964تخابه رئيسا لوزراء بريطانيا  ان- 
 إستقالته وإنتخاب إدوارد هيث رئيسا لوزارء -

  19/6/1970بريطانيا   
  24/5/1995 وفاته  -

  )Wellington) (قائد بريطاىن(، دون ويلنجتون
  29/4/1769    مولده-
  14/9/1852 وفاته    -

  )William IV) (اىنملك بريط( ويليام الرابع
  20/6/1837توىل امللكة فيكتوريا العرش  وفاته و-

  )Williams) (أديب  امريىك(ويليامز، تينىس 
  26/3/1914 مولده  -
       25/2/1983   وفاته -

 قاـئـد بريـطـاىن(فرانـسـيس ريجناـلـد  وينجـيـت،
) ورسادار الجـــيش املرصى وحـــاكم الســـودان

)Wingate(  
  25/1/1861 مولده  -
  28/1/1935  اته  وف-
  

 

  

وينجيت  ويصـا
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 ى

  اليابان
 7/1/1985 اليابان تطلق صاروخها األول    -
 تطلق غازا) آدم( جامعة إرهابية دينية ىف اليابان -

 20/3/1995) 5000 ويصيب 12يقتل (ساما 
   اندونسيا- عالقات -اليابان 

  القوات اليابانية تبدأ غزوها لجزيرة جاوة بأندونيسيا- 
  28/2/1942   ة الثانيةأثناء الحرب العاملي

   روسيا- عالقات -اليابان 
 8/2/1904 بدء الحرب الروسية اليابانية      -
 البحرية اليابانية تقىض عىل األسطول الروىس ىف -

شامل املحيط الهادى معركة تسوشيام البحرية  
27/5/1905  

 روسيا واليابان توقعان معاهدة عدم إعتداء     -
8/7/1916 

ركة تومينهان بني روسيا واليابان       بداية مع-
24/4/1939  

   الصني- عالقات -اليابان 
 اليابان تعلن الحرب عىل الصني لخالفهام عىل -

 1/8/1904كوريا  
 29/1/1932 القوات اليابانية تغزو شنغهاى الصينية    - 
  7/7/1937  بداية الحرب اليابانية الصينية -
  23/9/1940 اليابان تهاجم الهند الصينية  -

   فرنسا- عالقات -اليابان 
 إحتفال رسمى ىف طوكيو لتسليم قبعة نابليون -

 2/8/1987إىل فرنسا  
   كوريا- عالقات -اليابان 

  12/5/1894اليابان تبدأ غزوها لكوريا  -
  
  
  

 الوالـيـــات املتـحـــدة - عالـقـــات -الياـبـــان 
  األمريكية

اقا إتف الواليات املتحدة األمريكية واليابان توقعان -
 16/6/1958 تتعهدان فيه بالتعاون النووى

  الواليات املتحدة األمريكية واليابان يتفقان عىل- 
 17/6/1971 إعادة جزر أوكيناوا اليابانية

ـارل  ـربز، ـك فيلـسـوف (ياـس
   )Jaspers) (وجودى أملاىن

 23/2/1883 مولده   -
  26/2/1969    وفاته -

  )رئيس فلسطينى(يارس عرفات 
 24/8/1929     مولده-
  26/3/1989الن يارس عرفات رئيسا لفلسطني  إع- 
 يارس عرفات واسحق رابني يوقعان ىف واشنطن -

معاهدة سالم تقىض ببدء الحكم الذاىت ىف 
 13/9/1993غزة واريحا  

  1/7/1994     يارس عرفات يدخل مدينة غزة-
 منح جائزة نوبل للسالم للزعيم الفلسطينى -

رء االرسائيىل اسحق يارسعرفات ورئيس الوزا
 ووزير الخارجية شيمون برييز رابني

14/10/1994  
 إنتخاب يارس عرفات رئيسا للدولة الفلسطينية  -

20/1/1996  
) وقعه عرفات ونتيانياهو( توقيع اتفاق الخليل -

14/1/1997  
 الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يوافق عىل -

خطة أمنية تقىض بإنسحاب إرسائيل من 
  29/4/1998ضفة الغربية   من ال% 13

يارس  اليابان
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 الرئيس الفلسطينى يارس عرفات يلتقى رئيس -
الوزارء اإلرسائيىل إيهود باراك عند معرب إبريز 

  27/7/1999ملناقشة تطبيق إتفاق واى ريفر  
 إحتالل مقر يارس عرفات وعدوان إرسائيىل -

  29/3/2002  الـلـهعىل مقره ىف رام 
 11/11/2004 وفاته   -

  )مخرج مرصى(امعيل ياسني ياسني اس
  3/3/2008 وفاته    -

  )طبيب كبد مرصى(ياسني عبدالغفار 
  1917/  /  مولده         -
  9/5/1999 وفاته   -

  )مدينة فلسطينية(يافا 
 دخول الجيش املرصى يافا منترصا عىل -

  الحامية الرتكية بها
8/11/1831 
 بداية مواجهات دموية ىف تل أبيب ويافا بني -

 1/5/1921ب واليهود   العر
ــراهيم  ــى اـب ــيس وزراء (يحـي ــياىس و رـئ ـس

  )مرصى
 22/3/1936 وفاته   -

  )استاذ القانون املرصى(يحيى الجمل 
 15/8/1930  مولده   -

  )طبيب نفىس مرصى(يحيى الرخاوى 
 1/11/1933  مولده    -

  )أديب مرصى (الـلـهيحيى الطاهر عبد 
 9/4/1981 وفاته ىف حادث سيارة   -

  )مخرج مرصى(حيى العلمى ي
 5/7/1941  مولده   -
  17/1/2002     وفاته-
  
  
  

  )عامل فيزياء وذرة مرصى(يحيى املشد 
  13/1/1932  مولده    -
 اغتياله بالة حادة عىل راسه ىف لندن عىل يد -

  13/6/1980املوساد 
ـى  ـى حـق ـب ورواىئ (يحـي كاـت

  )مرصى
  7/1/1905  مولده  -
الحال يف  ولد ىف أرسة ميسورة -

القاهرة وقد حصل عىل تعليم 
جيد حتى انخرط يف املحاماة حيث درس يف 
معهد الحقوق بالقاهرة وكان تخرجه منه يف 

  . 1925عام 
 قىض يحيى حقي عمره كله يف الخدمة املدنية -

ومل يكن له مصدر رزق سوى الكتابة يسد بها 
ابتسم له الحظ حينام تسلم منصب .رمقه

  تب والوثائق القوميةمستشار يف دار الك
 وأما يف مجاله األدىب فقد نرش اربعة -

ومن أشهر . مجموعات من القصص القصرية
 كتب العديد من -". قنديل أم هاشم"روايته 

وكام عمل , املقاالت والقصص القصرية األخرى
 1961محررا ملجلة أدبية وهي املجلة من عام 

 وقد منعت املجلة عن النرش 1971إىل عام 
  رصيف م

ً، مل يجد بدا من 1926 وبعد وفاة والده عام - ُ
الخضوع ألوامر العائلة وقبول تلك الوظيفة ؛ 
التي تسلم عمله بها يف األول من يناير عام 

،كانت الوظيفة الجديدة أقل كرامة من 1927
ًوظيفة النيابة ؛ فلم يقبل املنصب إال صاغرا 

وقد عاىن فيه مشقة كربى وامتحن . ًمستسلام
ًامتحانا عسريا وعرف الغم والهم والحرسة فيه  ً
ولكنه ـ من جهة أخرى غنم من تلك . واألمل

الوظيفة مغانم كثرية ال تحىص ؛ بالنسبة 
  .ملستقبله ككاتب

يحيى  ياسني
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عاش يحيى حقي يف الصعيد، عامني كان  -
يتطلع خاللهام للخالص من تلك الحياة 
القاسية، حتى أتاه باملصادفة املحضة ـ كام 

 قرأ إعالنا من وزارة الخارجية عن يقول ـ إذ
، )القنصليات(مسابقة ألمناء املحفوظات يف 

؛ فحرص عىل التقدم إىل تلك  )املفوضيات(و
، فعني أمينا  املسابقة التي نجح فيها

، عام  ملحفوظات القنصلية املرصية يف جدة
م، 1930 ثم نقل منها إىل استنبول عام 1929

ناك، حتى حيث عمل يف القنصلية املرصية ه
؛ بعدها نقل إىل القنصلية املرصية 1934عام 

يف روما، التي ظل بها حتى إعالن الحرب 
م؛ إذ عاد 1939العاملية الثانية يف سبتمرب عام 

بعد ذلك إىل القاهرة يف الشهر نفسه، ليعني 
ًسكرتريا ثالثا يف اإلدارة االقتصادية بوزارة  ً
 الخارجية املرصية، وقد مكث بالوزارة عرش

سنوات رقي خاللها حتى درجة سكرتري أول 
حيث شغل منصب مدير مكتب وزير 

م ؛ 1949الخارجية، وقد ظل يشغله حتى عام 
وتحول بعد ذلك إىل السلك السيايس إذ عمل 
ًسكرتريا أول للسفارة املرصية يف باريس، ثم 

 1951ًمستشارا يف سفارة مرص بأنقرة من عام 
ً، فوزيرا مفوضا 1952إىل عام  يف ليبيا عام ً

1953  
ِأقيَل من العمل الديبلومايس عام  -   عندما 1954ُ

من أجنبية، وعاد إىل ) م22/9/1953يف (تزوج 
ًمرص ليستقر فيها؛ فعني مديرا عاما ملصلحة  ً
التجارة الداخلية بوزارة التجارة ؛ ثم أنشئت 

آخر أول و" فكان 1955مصلحة الفنون سنة 
ً فنقل مستشارا ،"1958مدير لها، إذ ألغيت سنة 

 لدار الكتب، وبعد أقل من سنة واحدة أي
 قدم استقالته من العمل الحكومي، 1959عام 

 1962لكنه ما لبث أن عاد يف أبريل عام 
 التي ظل يتوىل " املجلة " ً رئيسا لتحرير مجلة 

 
 
 

، وبعدها 1970مسئوليتها حتى ديسمرب سنة 
  افيةبقليل أعلن اعتزاله الكتابة والحياة الثق

   يفوز بجائزة امللك فيصل لألدب-
18/1/1990  

  :مؤلفاته
 أنشودة للبساطة . 1
 تعال معى اىل الكونسري . 2
 دمعة فابتسامة . 3
 صح النوم . 4
 فكرة  فابتسامة . 5
 ىف محراب الفن . 6
 قنديل أم هاشم . 7
 كناسة الدكان . 8
 مدرسة املرسح . 9

 من فيض الكريم .10
  ناس من الظل. 11
  هذا الشعر. 12
  يالل ياعني. 13
  الـلـه عىل خليها. 14
  تراب املريى. 15
  حقيبة ىف يد مسافر. 16
  خطوات ىف النقد. 17
  دماء وطني . 18
  صفحات من تاريخ مرص. 19
  عشق الكلمة . 20
  عطر االحباب. 21
  فجر القصة املرصية. 22
  ىف السينام. 23
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  هموم ثقافية. 25
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  امرأة مسكينة. 29
  قنديليات. 30
  دنيا. 31
  ذكريات  دكان. 32
  عبد التواب أفندى. 33
   لولو– مشمش –فلة . 34
  مذكرات عابر سبيل. 35
  مولد بال حمص. 36
  )نهى(رسائل يحيى حقى إىل ابنته . 37
  وجوليت ..عنرت. 38
  البوسطجى . 39
 الفراش الشاغر. 40

  9/12/1992   وفاته-
  )سياىس مينى(يحيى حميد الدين 

 وفاة املنصور إمام اليمن وتوىل يحيى حميد -
 الدين

4/6/1903 
 الوزيراإلخواىن ىف اليمن الـلـه انقالب عبد -

ويغتال أمامها يحيى حميد الدين واثنني من 
 17/2/1948أوالده ىف مجزرة ىف صنعاء    

  )ممثل مرصى(يحيى شاهني 
  4/3/1924  مولده  -

كاتـب مرصى رائـد ثقافـة (يعقوب الشاروىن 
  )الطفل

 10/2/1931  مولده  -
  )زعيم فلسطينى(يحيى عباس 

 5/1/1996 عاما   30 وفاة واستشهاده عن عمر -
  )أديب لبناىن(يعقوب رصوف 

 21/7/1927وفاته   -
 
 
 
 

  )رائد املرسح العرىب(يعقوب صنوع 
الوطن "  صدور العدد األول من جريدة -

اصدرها يعقوب صنوع ىف باريس " رصى امل
  29/9/1883ملعارضة االحتالل االنجليزى    

 30/9/1912عاما    74 وفاته عن -
  )Yeltsin) (رئيس روىس(يلتسني، بوريس 

 13/6/1991 يتوىل رئاسة جمهورية روسيا   -
 21/6/1991نتخابه رئيسا لإلتحاد السوفيتى   إ-
 جورباتشوف  تفكك االتحاد السوفيتى وميخائيل- 

  25/12/1991يستقيل ويلتسني يستوىل عىل السلطة
 يلتسني يحل الربملان الروىس ويقرر اجراء -

، يدة، والربملان يجرده من السلطةانتخابات جد
 12/9/1993فتقوم اضطربات 

 4/7/1996 فوزه برئاسة روسيا   -
 31/12/1999 بوتني  استقاته وتعيني فالدمييري- 

  اليمن
الطائف بني السعودية واليمن     عقد معاهدة -

20/5/1934  
والسعودية واليمن يوقعون معاهدة  مرص -

  21/4/1956دفاع مشرتك ىف جدة  
 14/10/1963ثورة اليمن الجنوبية الشعبي    -
  استقالل جمهورية جنوب اليمن الشعبية-

30/11/1967  
 توقيع إتفاقية الكويت بني شطرى اليمن -

ات القتالية والتى تنص عىل سحب القو
  6/3/1979ووقف الحمالت اإلعالمية 

ً عىل نارص يصبح رئيسا لليمن الدميقراطية   -
21/4/1980  

 التصديق عىل اتفاقية املصالحة بني عامن -
  16/11/1982وعدن 

اليمن  يحيى
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 حكومة جديدة ىف اليمن الشاملية يراسها عبد -
  12/11/1983العزيز عبد الغنى    

من الشامىل  إعالن الوحدة بني شطرى الي-
  22/5/1990والجنوىب 

 قيام الحرب األهلية بني شطرى اليمن املوحده   -
4/5/1994   

 سامل البيص يعلن إنفصال اليمن الجنوبية عن -
 20/5/1994الشاملية 

   انقالبات-اليمن 
 إنقالب ىف اليمن يطيح بنظام الرئيس قحطان -

  22/6/1969الشعبى 
 العقيد  إنقالب ىف اليمن الشامىل بقيادة-

إبراهيم الحمداىن ضد الرئيس عبد الرحمن 
  13/6/1974األرياىن  

   اريرتيا- عالقات -اليمن 
 محكمة دولية تقر بأحقيقة اليمن ىف جزر -

التى احتلها اريرتيا ىف  حنيش البحر االحمر
  1995نهاية عام 

9/10/1998 
   السعودية- عالقات -اليمن 

اليمن  عقد معاهدة الطائف بني السعودية و-
20/5/1934  

 مرص والسعودية واليمن يوقعون معاهدة -
  21/4/1956دفاع مشرتك ىف جدة    

   عامن– عالقات -اليمن 
 التصديق عىل اتفاقية املصالحة بني عامن -

  16/11/1982وعدن 
  اليهود

 طرد اليهود من إنجلرتا بإعالن من امللك إدوارد -
 31/8/1290األول  

وكالة اليهودية  حاييم وايزمان يؤسس ال-
11/8/1929 

 
 
 

 إعالن تأسيس الوكالة اليهودية ىف فلسطني -
التى تولت إدارة مرشوع إقامة الدولة    

14/8/1929 
 الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل -

توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 
  16/8/1945اليهودية إليها 

  سقوط صفد الفلسطينية ىف أيدى اليهود-
10/5/1948  

 املتطرفون اليهود يحرقون كنيسة بالقدس  -
6/1/1984 

   بريطانيا–اليهود 
 طرد اليهود من إنجلرتا بإعالن من امللك إدوارد -

 31/8/1290األول 
 السلطات الربيطانية توافق عىل تشكيل لواء -

 7/9/1944   يهودى داخل الجيش الربيطاىن
   الهجرة–اليهود 

ان عىل السامح بهجرة  فيصل وويزمان يتفق-
  3/1/1919اليهود إىل فلسطني   

 الرئيس األمريىك هارى ترومان يدعو إىل -
توطن اليهود ىف فلسطني مام ينعش الهجرة 

  16/8/1945اليهودية إليها   
  )سكرترياألمم املتحدة(يوثانت 

 قبول حكومة كاتنجا بخطة سكرتري عام االمم -
 3/9/1962املتحدة يوثانت لتوحيد الكونجو   

 وقعت بريطانيا والواليات املتحدة واإلتحاد -
السوفيتى بحضور يوثانت السكرتري العام 
لألمم املتحدة إتفاق الحظر الجزىئ للتجارب 

 5/8/1963الذرية   
 تجديد انتخابه لسكرتارية لألمم املتحدة لفرتة -

  2/12/1966ثانية    
  )John) (ملك بريطاىن(، جون يوحنا

  الذى وقع املاجنا كارتا التى تعرتف وفاته وهو- 
  18/10/1216حقوق النبالء ورجال الكنيسة ب

يوحنا  اليمن
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  )بابا الفاتيكان(يوحنا بولس الثاىن 
  18/5/1920  مولده  -
 وفاته بعد أن ظل يرأس الكنيسة الكاثوليكية -

  2/4/2005 عاما 26طوال 
  )بابا الفاتيكان(يوحنا الثالث والعرشين 

  3/6/1963 وفاته  -
  )عملة اوروبية(ورو الي

عملة " اليورو" دول اإلتحاد األورىب تعتمد -
 أوربية واحدة

2/5/1998  
  1/1/1999عامل بالعملة األوربية اليورو  بدء الت- 
 عملة أوروبية من سوق التعامل 12 خروج -

وهام الفرنك الفرنىس، املارك االملاىن، الفلورين 
، يزا االسباىنالبلجيىك، الب الهولندى، الفرنك
، الفرنك اللوكسمبورجى، االسكود الربتغاىل

"    اليورو"وحلت محلها عملة واحدة هى 
1/1/2002  

  )مؤرخ لبناىن(يوسف إبراهيم يزبك 
  25/6/1982 وفاته   -

أدـيـب (يوـسـف إدرـيـس 
  )مرصى

   19/5/1927مولده  -
 يوسف إدريس عىل، -

، كاتب قصىص، مرسحى
ورواىئ مرصى  ىف البريوم 

  ز فاقوس، بالرشقيةالتابعة ملرك
 1947 وقد حاز عىل بكالوريوس الطب عام -

   تخصص يف الطب النفيس1951ويف 
  :مؤلفاته

  القصص :أوال
الكتاب الكبري "، سلسلة أرخص ليايل •

، روز اليوسف، ودار النرش القومي، "الذهبي
1954 . 

 
 
 

، قصص ورواية قصة جمهورية فرحات •
" الكتاب الذهبي"حب، القاهرة، سلسلة 

لطه مع مقدمة . 1956ز اليوسف، رو
 . حسني

صدرت جمهورية فرحات بعد ذلك 
مستقلة، ثم مع ملك القطن، القاهرة، دار 

ويف هذه املجموعة . 1957النرش القومية، 
رشت بعدها ُقصة حب التي ن: رواية

مستقلة يف كتاب صادر عن دار الكاتب 
  . املرصي بالقاهرة

  . 1957، القاهرة، دار الفكر، البطل •
، بريوت، دار اآلداب، والقاهرة، حادثة رشف •

  . 1958عامل الكتب، 
، القاهرة، مركز كتب الرشق أليس كذلك؟ •

وصدرت بعدها تحت . 1958األوسط، 
  . قاع املدينة، عن الدار نفسها: عنوان

الكتاب "، القاهرة، سلسلة آخر الدنيا •
  . 1961روز اليوسف، " الذهبي

، القاهرة، دار املعارف، العسكري األسود •
 1975؛ وبريوت، دار الوطن العريب، 1962

  . مع رجال وثريان والسيدة فيينا
، القاهرة، مركز كتب الرشق قاع املدينة •

  . 1964األوسط، 
الكتاب "ة، سلسلة ، القاهرلغة اآلي آي •

  . 1965، روز اليوسف، "الذهبي
، "رواية الهالل"، القاهرة، سلسلة النداهة •

 تحت عنوان 2؛ ط1969دار الهالل، 
مسحوق الهمس، بريوت، دار الطليعة، 

1970 .  
  . 1971، القاهرة، عامل الكتب، بيت من لحم •
القصص القصرية،  :1املؤلفات الكاملة، ج  •

  . 1971القاهرة، عامل الكتب، 
. ت.، بريوت، دار العودة، دليلة صيف •

أليس : والكتاب مبجمله مأخوذ من مجموعة
  كذلك؟ 

يوسف  يوحنا
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، القاهرة، مكتبة أنا سلطان قانون الوجود •
  . 1980غريب، 

  . 1982، القاهرة، مكتبة مرص، أقتلها •
، القاهرة، مركز األهرام، العتب عىل النظر •

1987 .  
  نظرة •

  الروايات:ثانيا
، "الكتاب الفيض"، القاهرة، سلسلة الحرام •

 . 1959دار الهالل، 
الكتاب "العيب، القاهرة، سلسلة  •

  . 1962، دار الهالل، "الذهبي
ة رجال وثريان، القاهرة، املؤسسة املرصي •

  . 1964العامة، 
  . 1970البيضاء، بريوت، دار الطليعة،  •
  . 1977السيدة فيينا، بريوت، دار العودة  •
، القاهرة، مكتبة مرص، 80نيويورك  •

1980 .  
 حارة يف القاهرة) نظرة( •

 املرسحيات: ثالثا
جمهورية فرحات، ) و( ملك القطن -1

 1957. القاهرة، املؤسسة القومية
 .مرسحيتان

الكتاب "حرجة، القاهرة، سلسلة  اللحظة ال-2
  .1958، روز اليوسف، "الفيض

مع . 1964 الفرافري، القاهرة، دار التحرير، -3
  .مقدمة عن املرسح املرصي

مجلة " املهزلة األرضية، القاهرة سلسلة -4
  .1966" املرسح

. 1969 املخططني، القاهرة، مجلة املرسح، -5
  .جة القاهريةالـلـهمرسحية ب

ثالث، القاهرة، عامل الكتب،  الجنس ال-6
1971.  

 نحو مرسح عريب، بريوت، دار الوطن -7
 ويضم الكتاب النصوص . 1974العريب، 

 

جمهورية فرحات، : الكاملة ملرسحياته
ملك القطن، اللحظة الحرجة، الفرافري، 
املهزلة األرضية، املخططني والجنس 

  .الثالث
 -9. 1983 البهلوان، القاهرة، مكتبة مرص، -8

  أصابعنا التي تحرتق
 املقاالت: رابعا

 برصاحة غري مطلقة، القاهرة، سلسلة -1
 .1968، "كتاب الهالل"

 مفكرة يوسف إدريس، القاهرة، مكتبة -2
  .1971غريب، 

كتاب " اكتشاف قارة، القاهرة، سلسلة -3
  .1972، "الهالل

  .1977 اإلرادة، القاهرة، مكتبة غريب، -4
اهرة، مكتبة  عن عمد اسمع تسمع، الق-5

  .1980غريب، 
 شاهد عرصه، القاهرة، مكتبة مرص، -6

1982.  
الستينات، القاهرة، مكتبة مرص، " جربيت "-7

، وهو متضمن حوار بينه وبني 1983
  .محمد حسنني هيكلاألستاذ 

، )ليبيا( البحث عن السادات، طرابلس -8
  .1984. املنشأة العامة

يا ناس، القاهرة، دار ..  أهمية أن نتثقف-9
  .1985املستقبل العريب، 

 فقر الفكر وفكر الفقر، القاهرة، دار - 10
  .1985املستقبل العريب، 

  .1986هرة، دار املعارف،  خلو البال، القا- 11
 انطباعيات مستفزة، القاهرة، مركز - 12

  .1986األهرام للرتجمة والنرش، 
  .1987 األب الغائب، القاهرة، مكتبة مرص، - 13
  .1987 عزف منفرد، القاهرة، دار الرشوق، - 14

يوسف  يوسف
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  اإلسالم بال ضفاف، القاهرة، الهيئة املرصية- 15
  .1989العامة للكتاب، 

الئكة، القاهرة، الهيئة املرصية،  مدينة امل- 16
1989.  

 اإليدز العريب، القاهرة، دار املستقبل - 17
  .1989العريب، 

 عىل فوهة بركان، محمود فوزي، - 18
. 1991القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، 

  .حوار
 ذكريات يوسف إدريس، القاهرة، املركز - 19

املرصي العريب للنرش والصحافة والتوزيع، 
1991.  

  1/8/1991 وفاته   -
  )أديب  فلسطينى(يوسف اسعد داغر 

  1/1/1981 وفاته    -
  )طبيب اعصاب مرصى(يوسف براده 

  1/7/1985 وفاته   -
  )ملك مغرىب(يوسف بن الحسن 

 سلطان املغرب عبد الحفيظ يتخىل عن  -
العرش بضغط من فرنسا ألبن أخيه يوسف     

11/8/1912  
  )أديب مرصى(يوسف جوهر 

  1912/   /لده         مو-
 11/9/2001 وفاته    -

  )أديب مرصى(يوسف خليف 
  23/1/1955 وفاته      -

أديـب (يوسف السـباعى 
  )وسياىس مرصى

   10/6/1917مولده      -
 تخرج السباعي من -

الكلية الحربية يف سنة 
1937 . 

 
 
  

منذ ذلك الحني تويل العديد من املناصب  -
تم تعيينه .  الحربيةمنها التدريس يف الكلية

ً مديرا للمتحف الحريب وتدرج 1952يف سنة 
  يف املناصب حتى وصل إىل رتبة عميد

  :املناصب األدبية والصحفية
 أديب مرصي شغل منصب وزير الثقافة -

، ورئيس مؤسسة األهرام ونقيب 1973سنة 
 مجموعة قصصية 22قدم . الصحفيني

وأصدر عرشات الروايات آخرها العمر 
  . 1973سنة لحظة 

 نال جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب سنة -
مل يكن .  وعددا كبريا من األوسمة1973

ًأديبا عاديا، بل كان من طراز خاص وسياسيا  ً ً
  عىل درجة عالية من الحنكة والذكاء

 رأس تحرير عدد من املجالت منها الرسالة -
الجديدة وآخر ساعة واملصور وجريدة 

  األهرام
ًرئيس املرصي أنور السادات وزيرا  عينه ال-

للثقافة، وظل يشغل منصبه إىل أن اغتيل يف 
 بسبب تأييده 1978 فرباير 18قربص يف 

ملبادرة السادات بعقد سالم مع إرسائيل 
  1977منذ أن سافر إىل القدس سنة 

  :من أعامله
 . 1947 رواية -ئب عزرائيلنا •
  . 1948 - قصص -  يا أمة ضحكت •
  . 1949 رواية - أرض النفاق •
  . 1950 رواية -  إين راحلة •
  . 1951 مرسحية - أم رتيبة •
  . 1952 رواية - السقامات •
 -  قصص-بني أبو الريش وجنينة ناميش •

1950 .  
  . 1952 قصص - الشيخ زعرب وآخرون •
  . 1953 رواية -فديتك يا ليل •
  . 1953 -البحث عن جسد •

يوسف  يوسف
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  .  رواية-بني األطالل •
  . 1954 رواية -رد قلبي •
  . 1956 رواية -طريق العودة •
  . 1960 رواية -نادية •
  . 1962 رواية -جفت الدموع •
  . 1963 رواية -ليل له آخر •
  . 1965 مرسحية -أقوى من الزمن •
  . 1969 رواية -نحن ال نزرع الشوك •
  . 1970رواية  - لست وحدك •
  . 1971 رواية - ابتسامة عىل شفتيه •
  . 1973 رواية - العمر لحظة •
  . 1947 -أطياف •
  . 1948 -ثنتا عرشة امرأةأ •
  . 1948 - خبايا الصدور •
  . 1949 -اثنا عرش رجالً •
  . 1949 -يف موكب الهوى •
   1949 -من العامل املجهول •
  . 1950 -هذه النفوس •
  اقمبىك العش •

  :اغتياله
 حني كان 1978 فرباير 18 أغتيل يف قربص يف - 

ًيحرض مؤمترا آسيويا أفريقيا هناك ً قتله . ً
رجلني يف عملية أثرت عىل العالقات املرصية 

 القربصية وأدت مبرص لقطع عالقاتها مع - 
قربص وذلك بعد قيام وحدة عسكرية 
مرصية خاصة بالهبوط يف مطار الرنكا الدويل 

 القاتلني دون إعالم السلطات للقبض عيل
القربصية، حيث احتجز القاتالن بعد اغتياله 
 نحو ثالثني من أعضاء الوفود املشاركني
  يف مؤمتر التضامن كرهائن واحتجزوهم
 يف كافيترييا الفندق مهددين باستخدام 
القنابل اليدوية يف قتل الرهائن ما مل 
 تستجب السلطات القربصية لطلبهام بنقلهام 

 
 

جوا إىل خارج البالد، واستجابت السلطات 
القربصية لطلب القاتلني وتقرر إقالعهام 

للسفر ) DC8(عىل طائرة قربصية من طراز 
خارج قربص، ودارت معركة بني القوة 
الخاصة املرصية والجيش القربيص، أدت إىل 
مقتل عدة أفراد من القوة املرصية وجرح 

 منظمة واتهمت الحقا. العديد من الطرفني
 أبو نضال بالجرمية

  18/2/1978 وفاته   -
  )مايسرتو مرصىموسيقى ( يوسف السيىس

  19/3/1935 مولده    -
  )أديب مرصى(يوسف الشاروىن 

  14/8/1924 مولده    -
  )مخرج سينامىئ مرصى(يوسف شاهني 

  25/1/1926    مولده-
  27/7/2008 وفاته    -

  )سياىس مرصى(يوسف صديق 
قيادة الثورة املرصى     مجلس إستقالته عضو-

16/1/1962  
  )أديب مرصى(يوسف عز الدين عيىس 

  17/7/1914 مولده  -
  18/9/1999 وفاته    -

  )سياىس سورى(يوسف العظمة 
 مقتله وزير الدفاع السورى اثناء معركة -

ميسلون بني السوريني والفرنسسني عىل 
  24/7/1920ابواب دمشق 

  )كاتب مرصى(يوسف عوف 
  28/4/1999ه      وفات-

  )رسام مرصى(يوسف فرنسيس 
  14/4/2001 وفاته    -

يوسف  يوسف
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  )داعية اسالمى مرصى(يوسف القرضاوى 
  8/9/1926 مولده   -

  )أديب مرصى(يوسف القعيد 
  2/4/1944 مولده -

  )فنان تشكيىل مرصى(يوسف كامل 
  26/5/1891 مولده   -
  11/12/1971 وفاته   -

  )فيلسوف مرصى(يوسف كرم 
  8/9/1886ده     مول-
  28/5/1959 وفاته   -

  )امري مرصى(يوسف كامل 
 إنشاء كلية الفنون الجميلة ىف القاهرة باسم -

أنشاها األمري يوسف (مدرسة الفنون الجميلة 
  12/5/1908) كامل ىف رساى ميتلكها

سياىس مرصى وعضو مجلس (يوسف منصور 
  )املرصية قيادة الثورة

  3/1/1910  مولده -
  )مطرب مرصي(الوى يوسف املني

  1850/   /  مولده   -
  6/11/1911 وفاته    -

  )سلطان مغرىب(يوسف موالى 
  18/11/1927 وفاته   -

ـف واىل  ـيس (يوـس ـب رـئ ـياىس مرصى وناـئ ـس
  )الوزراء األسبق

  2/4/1930  مولده     -
 )سياىس ورئيس وزراء مرصى(يوسف وهبه 

 15/12/1919 اغتياله     -
 
 
 
 
  

عميـد املرسح ) (ن مرصىفنـا(يوسف وهبى 
  )العريب

  14/7/1900  مولده   -
 بدء مرسح رمسيس الذى أسسه ىف القاهرة    -

10/3/1923  
  17/10/1982   وفاته -

  )امرباطور اليابان(يوىش هيتو 
 يعتىل عرش اليابان بعد وفاة والده -

اإلمرباطور يوىش هيتو لتبدا حقبة السالم 
 بدا املستنري كام اطلق عىل عهده الذى

  25/12/1926بحروب توسعية     
  يوغسالفيا

 مملكة الرصب اليوجوسالفية تصبح نواة -
  3/10/1929يوجوسالفيا الكربى    

 إنضامم يوغسالفيا إىل معسكر أملانيا ىف -
  5/3/1941الحرب العاملية الثانية     

  19/4/1941م يوغوسالفيا للجيش األملاىن  إستسال- 
  7/3/1945وغوسالفيا يتو ىف ي تشكيل حكومة ت- 
 تيتو يوافق عىل إنسحاب قواته من النمسا    -

18/5/1945  
  29/11/1945إعالن جمهورية يوجوسالفيا   -
 الكومنفورم يطرد يوجوسالفيا من عضويته -

وينقل مقره من بلغراد إىل بوخاريست    
29/6/1948  

 توصلت إيطاليا ويوغوسالفيا اىل اتفاق انهى -
 سنوات 9ا الذى استمر النزاع حول تريست

التى تضم ) ا( آلت إىل إيطاليا املنطقة
مدينة تريستا وحصلت يوغوسالفيا عىل 

 القوات األمريكية جالءاملنطقة ب وتقرر 
  5/10/1954والربيطانية 

 السيدة بيالنتني تصبح أول رئيسة للوزراء ىف -
  13/1/1982يوغوسالفيا 

يوغسالفيا  يوسف
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 أعقاب  بدء الحرب األهلية ىف يوجوسالفيا ىف-
إعالن كرواتيا وسلوفينيا إستقاللهام عن 

  25/6/1991يوجوسالفيا   
 العرب يحتلون مطار رساييفو ىف بداية -

ًماسأة البوسنة وبلجراد تفرض حصارا عىل 
سريايفو عاصمة البوسنة والهرسك بعد 
إعالن الجمهورية إستقاللها عن اإلتحاد 

  5/4/1992اليوغساليف   
المم املتحدة تطرد  الجمعية العمومية ل-

اليوجوسالىف الجديد من عضويتها االتحاد 
23/9/1992  

 حلف األطلنطى يبدا قصف بيوغوسالفيا -
  24/3/1999بسبب أزمة كوسوفو    

 طائرات حلف األطلنطى تبدأ غاراتها عىل -
  24/6/1999يوجوسالفيا 

   املانيا– عالقات -يوغسالفيا 
ا ىف  إنضامم يوغسالفيا إىل معسكر أملاني-

  25/3/1941الحرب العاملية الثانية     
  19/4/1941الم يوغوسالفيا للجيش األملاىن  إستس- 

   إيطاليا- عالقات -يوغسالفيا 
  توصلت إيطاليا ويوغوسالفيا اىل اتفاق -

 9انهى النزاع حول تريستا الذى استمر 
التى ) ا( سنوات آلت إىل إيطاليا املنطقة

غوسالفيا تضم مدينة تريستا وحصلت يو
 القوات جالءعىل املنطقة ب وتقرر 

  5/10/1954األمريكية والربيطانية 
   كبارى–يوكاهاما 

  27/9/1989افتتاح جرس يوكاهاما ىف اليابان  -
  )Michima) (أديب ياباىن( يوكيو ميشيام 

  25/11/1970 عاما     45 انتحاره عن -
  )Caesar) (قيرص روماىن(يوليوس قيرص 

  م. ق12/7/100  مولده   -
 م. ق15/3/44 مقتله  -
 
 
  

  يوم االرض
 اإلحتفال بيوم األرض ىف األراىض العربية -

  املحتلة
30/3/1967  

  يوم البيئة العاملى
اليوم الذى أفتتح فيه ( يوم البيئة العاملى -

مؤمتر أستكهومل املعنى بالبيئة البرشية عام 
1972  (5/6/1972  

البيئة  إفتتاح مؤمتر استكهومل املعنى ب-
  5/6/1972  )يوم البيئة العاملى(البرشية 

  يوم الشهيد
املحارب القديم ىف الجيش  يوم الشهيد و-

مبناسبة ذكرى إستشهاد الفريق  (املرصى
عبداملنعم رياض رئيس أركان القوات املسلحة 

 عىل 1969 مارس 9عىل الجبهة صباح االحد 
  9/3/0000)  الجبهة املرصية

  يوم الصحفى املرصى
التصدى للقانون رقم (يوم الصحفى ىف مرص  -

  ) املقيد للحريات الصحفية1995 لعام 93
10/6/- -  -  -   

  يوم الطبيب املرصى
يوم الطبيب ( إنشاء مدرسة الطب ىف مرص -

  )ىف مرص
18/3/1828  

  يوم الطالب املرصيني
 حادث فتح كوبرى عباس بالجيزة وسقوط -

                ) يوم الطالب املرصيني(طالب املظاهرات 
9/2/1946  

  اليوم العاملى للألرصاد الجوية
إحياء ذكرى ( اليوم العاملى لألرصاد الجوية - 

 إتفاقية إنشاء املنظمة العاملية لألرصاد الجوية 
  

اليـوم  يوغسالفيا
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وهى إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة 
 23/3/1950 1953 مارس 23حيز التنفيذ ىف  

  ب الفلسطينياليوم العاملى للتضامن مع الشع
 صدور قرار من مجلس االمن بتقسيم فلسطني -

اليوم العاملى للتضامن مع (وتدويل القدس 
 )الشعب الفلسطيني

29/11/1947  
 بحق 249 صدور قرار األمم املتحدة رقم -

الشعب الفلسطينى ىف تقرير املصري اليوم 
  30/11/1970العاملى بفلسطني 

  اليوم العاملى لحرية الصحافة
 جريدة املانشسرت جارديان اإلنجليزية  صدور-

  5/5/1821)  يوم العاملى لحرية الصحافةوال(
 48432قرار ( اليوم العاملى لحرية الصحافة -

 وصدور إعالن وين هوك 1992 مايو 3يوم 
ىف ناميبيا من الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 مايو اليوم العاملى لحرية الصحافة      3باعتبار 
3/5/1992  
  ليوم العاملى للدرن  ا

 إكتشاف ميكروب الدرن بواسطة العامل روبرت -
  /24/3كوخ واليوم العاملى للدرن  

  اليوم العاملى للسعادة  
   -  -  - -/20/3 اليوم العاملى للسعادة  -

  اليوم العاملى للسكان
   -  - - -/11/7 اليوم العاملى للسكان       -
  11/7/1987ان حتفال باليوم العاملى للسك بدء اإل- 

  اليوم العاملى للقضاء عىل التفرقة العنرصية
  اليوم العاملى للقضاء عىل التفرقة العنرصية-

21/3/1967 
 
 
 
  

  اليوم العاملى لكتاب الطفل
  2/4/0000 اليوم العاملى لكتاب الطفل   -

  اليوم العاملى للكتاب وحقوق النرش
بدء عام ( اليوم العاملى للكتاب وحقوق النرش -

  23/4/1995)  بقرار من منظمة اليونسكو1995
  اليوم العاملى للمياه

  21/3/0000 اليوم العاملى للمياه   -
  اليوم العاملى ملحو االمية

   - - - -/8/9 اليوم العاملى ملحو االمية     -
 سوزان مبارك تتسلم جائزة اليونسكو ىف احتفال -

  8/9/1998مرص باليوم العاملى ملحو االمية  
  وم العاملى ملكافحة الفقرالي

   العاملى ملكافحة الفقر-
17/10/-  -  -  -   

  اليوم العاملى ملكافحة املخدرات
    -  -/26/6 اليوم العاملى ملكافحة املخدرات  -

  اليوم العاملى ملكافحة مرض اإليدز
    -/1/12 العاملى ملكافحة مرض اإليدز   اليوم-

  اليوم العرىب ملحو االمية
 تتسلم جائزة اليونسكو ىف  سوزان مبارك-

احتفال مرص باليوم العاملى ملحو االمية     
8/9/1998  

  يوم املرأة العاملى
 يوم املرأة العاملى ىف االتحاد السوفيتى وخروج -

، 1857 عامالت النسيج مبصانع نيوان ىف عامى
 ىف مظاهرات ىف الشوارع للمطالبة 1909

  8/3/1857مبساواتهن بالرجال ىف األجور  

ومـي  اليـوم
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  يوم املرأة املرصية
 يوم املرأة املرصية خروج أول مظاهرة نسائية -

  16/3/1919   1919ىف مرص 
  يوم املرسح العاملى

  27/3/0000 يوم املرسح العاملى      -
  يوم الوحدة اإلملانية

يوم ( اعادة توحيد أملانيا الغربية والرشقية -
  3/10/1990)    الوحدة اإلملانية
  ىبيوم اليتيم العر

يوم الجمعة األوىل من (  يوم اليتيم العرىب-
  1/4/0000)  ابريل

  )صحيفة مرصية(اليومية 
الجريدة " أحمد لطفى السيد يصدر جريدة -

  9/3/1907) 30/7/1915توقفت ىف " (ليوميةا
  اليونان

 إعرتاف روسيا وإنجلرتا وفرنسا بإستقالل -
  اليونان

6/7/1727 
بدء التحرر ) (ىالعيد القوم( إستقالل اليونان -

اليوناىن من الحكم العثامىن الذى استمر 
  25/3/1821)   عاما12

   املانيا- عالقات -اليونان 
  8/4/1941  أملانيا تحتل سالونيكا باليونان    -

   اوروبا- عالقات –اليونان 
 تم الوصول إىل إتفاق بروكسل يسفر عن -

إشرتاك اليونان ىف السوق األوربية املشرتكة 
  24/8/1962) 1962ارا من أول نوفمرب إعتب(

 
 
 
 
  
  

   تركيا- عالقات -اليونان 
 5/6/1827 استيالء األتراك عىل أثينا واالكرديدل   - 
 اليونانيون واألتراك يبدأون القتال ىف ليامسول -

 11/1/1964بقربص     
   كريت- عالقات –اليونان 

  6/10/1908  جزيرة كريت تقرر االنضامم لليونان-
  )أديب مرصى(ن لبيب رزق يونا

  31/5/1949  مولده   -
  15/1/2008 وفاته   -

  )ممثل مرصى(يونس شلبى  
  27/10/1933     مولده-
  12/11/2007 وفاته     -

  اليونسكو
منظمة االمم املتحدة ( إنشاء منظمة اليونسكو -

  4/11/1946)    والعلوم والثقافة
 نظمة انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من م- 

اىل اليونسكو احتجاجا عىل ان يديرها السنغ
  31/12/1984أحمد مختار رئيس املنظمة 

 الرئيس مبارك يلقى خطابا هاما ىف احتفالية -
  16/11/1995 منظمة اليونسكو بالعيد الخمسني

 إنعقاد مؤمتر أخالقيات املعرفة التكنولوجيا ىف -
  1/5/1999سلو تحت إرشاف منظمة اليونسكو أ

ة اليونسكو متنح محافظة اسوان جائزة  منظم-
  6/9/2004ينة السالم عىل مستوى افريقيا  مد

أديب وكاتب مرسحى رومـاىن ( يونسكو، أوجني
  )Ionesco,Eugene) (األصل فرنىس الجنسية

  26/11/1909 مولده   -
  28/3/1994 وفاته     -

يونسكو  يـوم
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  اليونسيف
 االعالن العاملى لحقوق الطفل الصادر عن -

  20/11/1959لعامة لالمم املتحدة  لجمعية اا
 )Herbart) (فيلسوف املاىن(يوهان، هربرت 

  5/4/1776  مولده   -
  14/8/1841 وفاته    -

 )Yeats) (أديب ايرلندى(ييتس، ويليام 
 13/6/1865  مولده    -
  28/1/1939 وفاته    -

  
  
 

  

ييتس  اليونسيف
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  املصادر واملراجع

  قامئة ببليوجرافية مختارة
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  :املصادر العربية: أوالً 
  .1987الزهراء لإلعالم العرىب، :  أطلس التاريخ اإلسالمى، حسني مؤنس، القاهرة-
دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة، : القاهرة.  أطلس تاريخ القاهرة، أحمد عادل كامل-

2004.  
تأليف اللواء محمد .  التوقيفات اإللهامية ىف مقارنة التواريخ الهجرية بالسنتني االفرنجية والقبطية-

  ). مجلد2 جزء ىف 2. (مختار باشا، دراسة وتحقيق وتكملة الدكتور محمد عامرة
 مطبعة دار الكتب املرصية،: القاهرة. عجائب األثار ىف الرتاجم واألخبار.  الجربىت، عبد الرحمن-

  . أجزاء4، 1998
  : عبد الرحمن الرافعى-
  ). جزء2(، 1929تاريخ الحركة القومية،  •
  .1930عرص محمد عىل،  •
  ). جزء2(، 1932عرص إسامعيل،  •
 إىل 19882الثورة العرابية واالحتالل االنجليزى؛ تاريخ مرص والسودان ىف أوائل االحتالل من سنة  •

  .1942 – 1892سنة 
  .1939، 1908 – 1892مصطفى كامل من سنة  •
  .1941, 1919 – 1908محمد فريد؛ تاريخ مرص من  •
  ). جزء2(، 1946، 1919ثورة  •
  .1951، 1948، 1947)  جزء3). (1919ثورة (ىف أعقاب الثورة املرصية  •
  .1957، 1952 يوليو سنة 23مقدمات ثورة  •
  .1952 يوليو سنة 23ثورة  •
  .1959، 1959 – 1952 سنوات 7القومى ىف تاريخنا  •
  .1963الحركة القومية ىف مرص القدمية من فجر التاريخ إىل الفتح العرىب، تاريخ  •
  .1990مرص ىف العصور الوسطى من الفتح العرىب حتى الفتح العثامىن،  •
  .1954األنجلو املرصية، مكتبة : القاهرة. الـلـه قاموس الثورة املرصية، أحمد عطية -
  .1968دار النهضة العربية، : اهرةالق. 3ط. الـلـهأحمد عطية .  القاموس السياىس-
  .2006 مركز الرتاث اإلذاىت، –اتحاد اإلذاعة والتليفزيون : القاهرة.  الكتاب السنوى للمناسبات-
الهيئة املرصية : القاهرة. 1952 – 1775 لويس جريس، يوميات من التاريخ املرصى الحديث؛ -

  ).120 –تاريخ املرصيني . (1998العامة للكتاب، 
: محمد الجوادى، القاهرة/د الجوادى، البنيان الوزارى ىف مرص، فهارس تاريخية وكمية تفصيلية محم-

  .1996دار الرشوق، 
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ورؤساؤهم ونواب رؤسائهم ونوابهم، تشكيالتهم وترتيبهم ومسئولياتهم، : محمد الجوادى، الوزراء -
  .1997دار الرشوق، : القاهرة. 2ط/ الجداول  / 1997 – 1952

دار : االسكندرية. 1ط. بارشاف الدكتور رؤوف سالمة موىس/ة أحداث وأعالم مرص والعامل موسوع-
  ).أعالم مرص والعامل: األحداث، الجزء الثاىن: الجزء األول( مج 2 جزء ىف 2. 2001ومطابع املستقبل، 

: القاهرة. بقلم سعيد جودة السحار وريشة الفنان جامل قطب.  موسوعة أعالم الفكر العرىب-
  ). مج4 ج ىف 4. (1999مكتبة مرص، 

مكتبة الدار العربية للكتاب، : القاهرة/ 1ط / ملعى املطيعى /  شخصية مرصية 1000 موسوعة -
2006.  

. نارص األنصارى. /  موسوعة حكام مرص؛ من الفراعنة إىل اليوم مع صورهم وأعالمهم ورموزهم-
  .1987. دار الرشوق: القاهرة

دار الحسام : بريوت. محمد الجزائرى وأخرون. د / 2002 – 1900التاريخية  املوسوعة السياسية و-
  .2003للطباعة والنرش والتوزيع، 

دار الجبل بريوت . الجمعية املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية/ 2ط.  املوسوعة العربية امليرسة-
 4 جزء ىف 4. (2001فة العاملية، الجمعية املرصية لنرش املعرفة والثقا: القاهرة.  تونس– القاهرة –

  ).مجلد
  .2006دار الرشوق، : محمد قابيل القاهرة. 1ط. /  موسوعة الغناء ىف مرص-
  .1998املكتب املرصى الحديث، : القاهرة. املكتب املرصى الحديث. /  موسوعة املخرتعات-
  ). جزء18 (2000، الهيئة املرصية العامة للكتاب: القاهرة. سليم حسن.  موسوعة مرص القدمية-
دار الرشوق، : القاهرة. 2ط/ املجمل ىف تاريخ مرص؛ النظم السياسية واإلدارية .  نارص االنصارى-

1997.  
  ).مصدر سابق(موسوعة حكام مرص . األنصارى نارص -
لبيب رزق، إرشاف حسن . تأليف د. 1953 – 1978تاريخ الوزارات املرصية، .  يونان لبيب رزق-

 وحدة الوثائق والبحوث – مركز الدراسات السياسية االسرتاتيجية –االهرام : القاهرة. يوسف
  .1975التاريخية، 

  :املصادر األجنبية: ًثانيا
 Chronology of the Expanding World: 1492 to 1762. London: Barrie and Rockliff, 

The Cresset Press, 1969. 
 Chronology of the Modern World; 1763 to the present time (1965). London: 

Barrie and Rockliff, The Cressent press, 1966. 
 Concise Oxford Dictionary of Music. Micheal Kennedy. New York: Oxford 

University press, 1983. 
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 Dictionary of Dates. Compiled by Robert Collison. London: Newnes. 1962. 
Encyclopedia Americana. New York: Grolier (30 Vols). 
Encyclopedia of American Facts and Dates. New York: Thomas Crowell, 1979. 
Encyclopedia Britannica. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc. (32 Vols) 

(founded 1768). 
Encyclopedia of Science and Technology. New York: McGraw-Hill. (15 Vols). 
Europa World Yearbook; A World Survey. First published in 1926. London: 

Europa Publications Limited. (Annual two – Volume Edition). 
Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Oxford University Press, 

2003. (29 Volumes with index) 
International Who's Who. London: Europa Publications Ltd. (Annual Edition). 
International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Collier and 

Macmillan. (17 vols). 
World Almanac; and book of facts, 1868. New York: World Almanac Education 

Group, Inc. (Annual). 
World History with Atlas. New Lanark – Scotlnd: 2006. 

  :مواقع إليكرتونية عىل اإلنرتنت: ًثالثا
Web Site 
http://www.google.com 
http://www.history.com (History made every day, American and World History). 
http://www.modernegypt.bibalex.org/ 

  ) مكتبة االسكندرية–موقع ذاكرة مرص املعارصة (
http://www.wikipedia.org/ 

  :مواد أرشيفية: ًرابعا
  .ملفات األرشيف الصحفى مبركز املعلومات بجريدة األهرام
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  املؤلف ىف سطور
 
 
  

  محمد حمدى
  . خبري مرصى دوىل ىف مجال املكتبات واملعلومات ومستشار اليونسكو للتوثيق األعالمى-

  .١٩٣٤ أكتوبر ٥ ولد ىف القاهرة ىف -

  .١٩٥٨من كلية األداب جامعة القاهرة عام  حصل عىل ليسانس الوثائق واملكتبات -

com.@hotmail34mohhamdy :Mail-E 

  :  تدرج ىف العمل بحقل املكتبات واملعلومات عىل النحو التاىل-

  الوظائف واملناصب

 .١٦/١٠/١٩٦٠ – ١/٦/١٩٥٧رئيس مكتبة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية من  .1

 .٣١/٨/١٩٦١ – ٢٢/٨/١٩٦٠أمنب مكتبة األخبار بالتلفزيون العرىب من  .2

 .١/٩/١٩٦٦ – ١/٩/١٩٦١رئيس قسم الدوريات والوثائق مبكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة من  .3

رئيس قسم املعلومات مبؤسسة األهرام، وخبري مبركز األهرام للتنظيم وامليكروفيلم وتكنولجيا  .4

 .٢٣/١٢/١٩٧٦ – ١٥/٩/١٩٦٦املعلومات من 

 ٣٠ – ١٩٧٧توثيق اإلعالمى مبنظمة الخليج من أول يناير خبري مبنظمة اليونسكو الدولية لل .5

 .١٩٧٨يونية 

فرباير ٤ – ١٩٧٨سبتمرب ٧من :  األمانة العامة– جامعة الدول العربية –مدير مركز املعلومات  .6

١٩٨٠. 

 –مدير التوثيق واملعلومات ورئيس تحرير مجلة تلفزيون الخليج بجهاز تلفزيون الخليج  .7

  ).١٩٩٥ – ١٩٨٠(بية السعودية  اململكة العر–الرياض 
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مستشار منظمة اليونسكو الدولية ملرشوع إنشاء الشبكة العربية ملراكز توثيق بحوث االتصال  .8
 ).١٩٩١ وحتى ١٩٨٤ منذ عام –عرب كومنت (وسياساته 

 تدريس مادة التوثيق اإلعالمى من العام الدراىس –أستاذ محارض بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  .9
 .٢٠٠٧ وحتى ١٩٩٦ ومن ١٩٩١ – ١٩٩٠

 .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥)  أكتوبر٦جامعة (أستاذ محارض بكلية اإلعالم  .10
 .٣٠/٦/٢٠١١ إىل ١/١٢/١٩٩٦ من – وزارة الثقافة –مدير مكتبة القاهرة الكربى  .11

  :لفكرى والخربات الفنيةاألنتاج ا
  :  مؤلف كتاب الدوريات املهتمة بالرشق األوسط باللغة األنجليزية-

Annotated Guide to Journals Dealing With the Middle East and North 
Africa,"Cairo: American University Press, 1964" ,  

  ). نصف وقت (١٩٦٧ – ١٩٦٢ محرر بالكشاف التحليىل للصحف واملجالت العربية من - 
  ). نصف وقت (١٩٦٤ – ١٩٦٢ مدير مجلة املكتبة العربية من -
  ).نصف الوقت (١٩٦٣ – ١٩٦٢ إعادة تنظيم مكتبة وكالة أنباء الرشق األوسط من -
  ). نصف الوقت (١٩٦٢ – ١٩٦١ إعادة تنظيم مكتبة دار الهالل من -
  . ١٩٧٦ – ١٩٧٤ اإلرشاف عىل كشاف األهرام من -
. ١٩٧٨إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء املركز اإلقليمى للتوثيق االعالمى بدول الخليج  -

  . بتكليف من اليونسكو.. مببادرة مجموعة من الخرباء
 املساهمة ىف إعداد دراسة الجدوى اخاصة بإنشاء املركز اإلفريقى العرىب للتوثيق واملعلومات -

  .)بارشاف اليونسكو. (١٩٧٨بالشارقة 
 املشاركة ىف العديد من املؤمترات وحلقات البحث العربية والدولية، وإعداد ونرش مجموعة من -

  . البحوث واملقاالت العملية ىف مجال التوثيق واملعلومات
املنشورة ىف األهرام " برصاحة" عام كشاف تحليىل ملقاالت محمد حسنني هيكل ١٥ برصاحة ىف -

مؤسسة : ، القاهرة"إستنسل" صفحة ٦٩٦ىف مجلدين  ]إعداد محمد حمدى [– ١٩٧١ – ١٩٥٧
  .١٩٧٢ قسم املعلومات –األهرام 

بحث قدم إىل إجتامع خرباء البحوث :  توثيق البحوث األعالمية عىل املستويني الوطنى والقومى-
 ٢٨ – ٢٥املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من :  القاهرة–اإلعالمية ىف الوطن العرىب 

  . ١٩٧٨ ديسمرب
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إعداد محمد حمدى :  دراسة بخصوص إنشاء قسم للتوثيق واملعلومات لجهاز تليفزيون الخليج-

  . ١٩٧٩اليونسكو، : باريس

دراسة إستطالعية إعداد ) عرب كومنت( الشبكة العربية ملراكز توثيق بحوث اإلتصال وسياسته -

-COMيقة يونسكو رقم وث) [باللغة اإلنجليزية (١٩٨٥اليونسكو : باريس. محمد حمدى

85/WS/4.[  

دراسة ىف تخطيط وتنفيذ ). عرب كومنت( الشبكة العربية ملراكز توثيق بحوث اإلتصال وسياسته -

  .  صفحة١٣٦، )باللغة العربية( .١٩٨٨اليونسكو، : القاهرة. املرشوع إعداد محمد حمدى

  . ١٩٩٥جهاز تليفزيون الخليج، : اض مؤلف كتاب اإلعالم واملعلومات؛ دراسة ىف التوثيق اإلعالمى الري-

 مقرر إجتامعات املجلس العرىب للبحوث والتوثيق ىف مجال اإلتصال ىف الدورات الثالثة التى عقدها -

واملرشف عىل مطبوعات جهاز تليفزيون الخليج بالرياض ). ١٩٨٩، ١٩٨٨، ١٩٨٥ىف األعوام (

  .   ١٩٩٥ وحتى عام ١٩٨٠ام وسلسلة البحوث والدراسات اإلعالمية التى يصدرها منذ ع

  عضو جمعيات علمية ونقابات مهنية

  .)١٩٦٧منذ عام ( عضو نقابة الصحفيني املرصية -

  .كتبني وأخصاىئ املعلومات العرب عضو إتحاد امل-

  .)األمني العام ( املرصية للمكتبات واملعلومات عضو مجلس ادارة الجمعية-

  ).٢٠١١ – ١٩٩٨( للثقافة  املجلس األعىل– عضو لجنة الكتاب والنرش -

  . حتى األن– ١٩٩٩ عضو املجمع العلمى املرصى -

الجمعية : القاهرة) الطبعة الثانية( عضو هيئة الخرباء املرشفة عىل تحرير املوسوعة العربية امليرسة -

  ].محرر مادة املكتبات باملوسوعة. [٢٠٠١املرصية لنرش املعرفة والثقافة العاملية، 

  ).  مرص–أفيكس (لعاملني باألمم املتحدة  عضو جمعيه ا-
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   األستاذ الدكتور أحمد تيمورأبيات من قصيدة للشاعر الطبيب

  ألقاها ىف الحفل الذى أقامه املجلس األعىل للثقافة لتكريم محمد حمدى

  مدير مكتبة القاهرة الكربى ونائب مقرر لجنة الكتاب والنرش باملجلس

  23/4/2003ىف اليوم العاملى للكتاب ) نصف قرن من الخربة(مبناسبة 

  

  ملحمد حمدى

  باقات من شعرى أهدى

ِفهو اسم مكتوب بالعطر عىل أوراق الورد ِ ٌ ٌ  

ًكتابا فكتابا.. ِرجٌل عاش حياَة الكتب ً  

ًفتح مقاصيد الحكمة للعقل املتأمل بابا   بابا.. ِّ

  نزع عن الوجه الرائق للعلم حجابا

  ورمى فوق جفون الجهل حجابا

ِجريات عالمات اإلستفهام بوادى األسئلةَّصف ش ِ  

  وراح من الغيم الحامل لألفكار املائية ينتظر جوابا

  ومن الشمس الحبىل بخواطرها الضوئية ينتظر جوابا

ِأفنى العمر يقطر روح املكتبة ُ ِّ  

  ويدعو الناس ألن تتشاربها

  َويقول لهم ما أحىل راح الكتب رشابا

  َفالفكر املكتوب املقروء

  العقَل الكهَل شباباُّيرد 

  ُّوالعقل الشاب يعالج ىف النفس الشاكية من الزمن األسبابا

  ٌفالعقل املمتىلء بنور املعرفة شهاب

  يتعقَّب ىف ظلامت الروح شهابا

ٌيبقى ثم ظالم ىف روح املمتلئال َّ   ِ بنور املعرفةَ

   األعتاباالـلـهإىل أن يعرب صوب سامء 
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  ملحمد حمدى

  ىباقات من شعرى أهد

َّال أملك غري الشعر أرتبه وأرتله إعجابا ِّ  

ِرجٌل أفنى العمر يرتجم دور الشمعة َ  

  ٍويطارد ىف الليل فراشات من فوسفور

ُكالناسك يفعل ما يفعله النساك َّ  

   ثواباالـلـهوال يسأل غري 

  َكالكاهن ىف معبده يتلو األذكار

َوينتظر الزوار َّ  

   وقواميس الطالَّباَوينتظر مع العلم املصفوف معاجم ودفاتر

  تلمع عيناه بفرحته القصوى

  حني يرى من يتأمل لؤلؤًة بني الصفحات

ِومن يتحسس بني الصفحات زمردًة باألهداب ُّ َّ  

  ويغلق فوق أشعتها األهدابا

  تلمع عيناه بفرحته القصوى

  ِحني يرى كلَّ مقاعده امتألت عن آخرها

ٍباآلتني يشدون خيوط الغد من يد غيب ِ ِ ُّ  

   وال عنه غيابا– بعد اآلن –ل له النحتم

  ِىف هذا الوسط املتوسط خارطة العامل

ُالبد وأن نتعلم أن نقرأ ما سوف يجىء َّ َّ  

  فام سوف يجىء سيبقى أحقابا

َّما أحرانا أن نصبح قراء للمستقبل أكرث منا ُكتابا ً َّ  

ٌمل يبق هنالك وقت َ ْ  

ِفالقرن العرشون توىل عن كوكبنا أسئلة العوملة ال َ   َصعبةَّ

  والقرن الحادى والعرشون أجابا
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